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Abstrakt 
 

 Bakalářská práce se v první části zabývá použitím česlí a jejich rozdělením dle 

příslušných kritérií. Dále je v první části uveden přehled různých typů zařízení používaných 

pro čištění česlí. Druhá část práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení, které bude 

umístěno na vstupu do malé vodní elektrárny. Dále práce obsahuje technické výpočty, nutné 

pro volbu jednotlivých komponent. Na závěr je provedena pevnostní kontrola vybraných částí 

stroje. Přílohou bakalářské práce je výkresová dokumentace sestavy a podsestavy zařízení. 
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výsuvné hydraulické česle, shrabky, čištění, přímočarý hydromotor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
 

 This bachelor thesis deals in the first part with use of rake screens and their 

distribution by relevant parameters. The first part is an overview of the different types of rake 

screen cleaning devices. The second part deals with the construction plan of the device, which 

will be placed in the entrance of a small water power plant. Further the thesis includes 

technical calculations which were necessary for the choice of components. Finally the last 

part is a strength calculation of the main parts. The drawing documentation of the device and 

its parts is provided as an attachment. 
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Úvod 

 
Ekologie a efektivita. Dva velmi výstižné pojmy pro současnou moderní společnost. 

Zatímco o nejvyšší efektivitu se lidé snaží od pradávna, extrémní důraz na ekologii je typický 

pro poslední desetiletí. Nejvíce diskutované a omezované emise dusíku NOx jsou produktem 

spalování fosilních paliv. K tomu dochází zejména v dopravě a při výrobě elektrické energie 

v tepelných elektrárnách. Vizí do budoucna je tyto znečišťovatele minimalizovat. Proto je 

současným trendem elektromobilita a získávání elektrické energie pomocí alternativních 

zdrojů, mezi které patří i vodní elektrárny.  

Pro správnou činnost vodní elektrárny je potřeba dostatečný průtok vody. Dále je 

potřeba zajistit, aby voda neobsahovala žádné předměty, které by mohly části elektrárny 

poškodit. Pro zbavení vody nežádoucích předmětů se využívají česle, které je potřeba čistit. 

Pravidelným čištěním česlí lze zajistit nárůst výkonu vodní elektrárny až o 30 % [1]. 

Předmětem této práce je kritická rešerše používaných typů česlí, zdůvodněný návrh 

zařízení, funkční výpočet zařízení, návrh jednotlivých komponent česlí a pevnostní kontrola 

vybraných částí. Součástí práce je také výkresová dokumentace celkové sestavy zařízení 

a zvolené podsestavy.  
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1 Malá vodní elektrárna 

 

Malá vodní elektrárna je elektrárna s maximálním instalovaným výkonem 10 MW. 

 

Dělení vodních elektráren podle instalovaného výkonu: 

 malé (MVE) – maximální instalovaný výkon do 10 MW 

 střední – instalovaný výkon od 10 MW do 200 MW 

 velké – maximální instalovaný výkon nad 200 MW [4]. 

 

 V České republice bylo k 30. září 2016 v provozu 9 velkých a středních vodních 

elektráren s celkovým instalovaným výkonem 753 MW.  Malých vodních elektráren bylo 

1 614 s celkovým instalovaným výkonem 348 MW [2]. Z těchto údajů je patrné, že MVE 

mají v ČR četné zastoupení a je proto vhodné se věnovat metodám zvyšování jejich efektivity.  

Principem vodní elektrárny je proudění vody, která roztáčí turbínu. Turbína je spojena 

s generátorem, který přeměňuje rotační energii na energii elektrickou. Podle způsobu přenosu 

energie můžeme turbíny rozdělit na rovnotlaké a přetlakové. Podle orientace hřídele turbíny je 

můžeme rozdělit na horizontální, vertikální a šikmé. Turbín využívaných ve vodních 

elektrárnách existuje několik druhů. Mezi nejčastější patří Franciova, Peltonova, Kaplanova 

a Bánkiho turbína [2]. 
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2 Čistící česle 

 Česle jsou tvořeny soustavou rovnoběžných prutů (česlic). Pruty mohou mít různé 

průřezy. Mezi nejčastěji používané patří pruty obdélníkového a kruhového průřezu. Podle 

velikosti mezery (průliny) mezi jednotlivými česlicemi dělíme česle na: 

 hrubé – šířka průliny 150 až 300 mm 

 jemné – šířka průliny 25 až 50 mm [4]. 

 

Česle jsou jedním z prvků mechanického čištění vody. Slouží k zachytávání předmětů 

plujících na hladině nebo unášených pod hladinou. Materiál zachycený česlemi se nazývá 

shrabky. Shrabky je třeba z česlí pravidelně odstraňovat, aby byl zajištěn dostatečný průtok 

vody. Podle způsobu odstraňování shrabků rozdělujeme česle na: 

 ručně stírané 

 strojně stírané. 

  

2.1 Hrubé česle 

 Hrubé česle se využívají pro zachycení velkých těles unášených proudem. Nejčastěji 

se jedná o klády, větve, v zimním období o kusy ledu a jiný odpadní materiál. Jejich 

konstrukce bývá nejčastěji z tlustostěnných ocelových trubek viz Obr. 1.  

 

 

 
Obr. 1 – hrubé česle [16] 
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2.2 Jemné česle 
 

 Jemné česle se využívají pro zachycení drobnějšího materiálu. Nejčastěji jsou to menší 

kusy dřeva a především spadané listí. Jemné česle sestávají nejčastěji z ocelových prutů 

pravoúhlého průřezu s rozměry 60/8 mm až 160/20 mm. Jako dodatečná výztuha se pod 

česlice přidává jeden nebo několik vodorovných nosníků viz Obr. 2. Tato výztuha je nutná 

kvůli tomu, že především v podzimních měsících vlivem extrémního množství splavovaného 

listí hrozí úplné ucpání česlí. V takovém případě musí česle přenést plnou hodnotu 

hydrostatického tlaku [4]. 

 

 

 

Obr. 2 – jemné česle [17] 
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2.3 Ručně stírané česle 

 Ručně stírané česle jsou tvořeny soustavou česlic osazených v otevřeném kanálu. 

Součástí konstrukce musí být také oblužná plošina či lávka, ze které obsluha česlí provádí 

čištění za pomocí ručního hrabla viz. Obr. 3. Sklon česlic se volí od 30° do 45° od vodorovné 

roviny. Dosáhne se tím větší průtočné plochy a usnadní se ruční stírání [28]. Jako ručně 

stírané česle se obvykle volí jemné česle. Důvodem je složité až nemožné odstranění např. 

velkých kusů dřeva použitím pouze lidské síly.  

 Ručně stírané česle nacházejí uplatnění v čistírnách odpadních vod, kde jsou 

umisťovány do obtokových kanálů a odlehčovacích kanálů nebo před jemné strojně stírané 

česle [3]. Aplikace se hodí především v místech s nenáročným provozem. Frekvence čištění 

česlí se předpokládá obecně nižší než u česlí strojně stíraných.  

 

 
Obr. 3 – ručně stírané česle [18] 

 

2.4 Strojně stírané česle 

 Strojně stírané česle využívají ke svému pohybu elektromotor nebo hydraulický 

pohon. Shrabovací cyklus může být kontinuální, spouštěný automaticky v pravidelných 

časových intervalech, spuštěn na signál čidla poklesu hladiny za česlemi nebo spuštěn 

manuálně obsluhou. Strojně stírané česle mají uplatnění v místech s větším průtokem nebo 

s častější frekvencí stíracího pohybu. Konstrukce jednotlivých typů se značně liší a je 

podrobněji rozebírána v následujících kapitolách. Účel všech čistících strojů česlí je stejný. 

Cílem je přesun shrabků zachycených česlicemi z vody do kontejneru, na dopravník nebo do 

splachovacího žlabu. Shrabky se poté dále zpracovávají. 
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2.4.1 Výsuvné hydraulické česle 

 

 Hlavními částmi výsuvných hydraulických česlí jsou základna, výsuvné rameno, 

naklápěcí rameno, stírací lišta a hydraulické pohony viz Obr. 4. Spojení naklápěcího ramena 

se základnou je realizováno pomocí čepu, aby byl umožněn jeho kyvný pohyb. V naklápěcím 

ramenu je pohyblivě uloženo výsuvné rameno. Naklápěcí rameno slouží zároveň jako vedení. 

Na konci výsuvného ramena je umístěna stírací lišta. První hydromotor je připevněn na 

naklápěcí rameno a základnu. Zajišťuje naklápění celé sestavy a tím přitlačování stírací lišty 

na česlice. Druhý hydromotor musí mít velký zdvih, protože zajišťuje pohyb výsuvného 

ramena nahoru a dolů a tím samotný proces stírání. 

 

 

 
Obr. 4 – výsuvné hydraulické česle [19]  
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2.4.2 Dvouramenné hydraulické česle  

 

 Dvouramenné hydraulické česle jsou oproti výsuvným konstrukčně složitější. 

Hlavními částmi jsou základna, dvě ramena spojená čepy, stírací lišta a hydraulický pohon 

zajišťovaný dvěma nebo třemi přímočarými hydraulickými motory. Při stíracím pohybu je 

nutná správná součinnost všech hydraulických pohonů.  Oproti výsuvným hydraulickým 

česlím může mít tato varianta větší hloubku dosahu i větší nosnost shrabků. V případě 

velkých konstrukcí mohou být hydromotory zdvojené. Tato koncepce je rovněž používaná 

v aplikacích, kde se předpokládá extrémní velikost a množství shrabků. Pro tento případ 

bývají česle místo stírací lištou osazeny hydraulickými čelistmi a umístěny na pojezdových 

kolejnicích viz. Obr. 6.  

 

 
Obr. 5 –  dvouramenné hydraulické česle [20] 

 

 
Obr. 6 – dvouramenné hydraulické česle s čelistmi [21]  
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2.4.3 Česle strojně stírané vozíkové 

 

 Hlavními částmi strojně stíraných česlí vozíkových jsou nosný rám, pojezdové 

ozubené hřebeny, vozík a stírací hrábě. Na vozíku je umístěn pohon zajišťovaný 

elektromotorem a zdvihací mechanismus stíracích hrábí. Stírací pohyb zajišťuje vozík se 

zdvihacím mechanismem. Ostatní části konstrukce jsou stacionární. Vozík pojíždí vždy nad 

úrovní hladiny vody, ponořeny jsou pouze stírací hrábě. Oblast využití je kromě vstupu do 

malé vodní elektrárny také v čistírnách odpadních vod, ve vodárnách a v dřevařském, 

papírenském a potravinářském průmyslu [5]. Tento typ česlí je vhodný pro úzké kanály.  

 

 

 
Obr. 7 – česle strojně stírané vozíkové [22] 
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2.4.4 Česle strojně stírané řetězové 

 

 Hlavními částmi jsou nosný rám s česlicovou mříží, pohon zajišťovaný 

elektromotorem, řetězová kola, rozvodové řetězy a shrnovací lišty. Pohon 

s hnacími řetězovými koly je umístěn v horní části rámu. Ve spodní části rámu jsou umístěna 

řetězová kola hnaná (vodící). Přes horní řetězová kola je poháněn rozvodový řetěz 

v nekonečné smyčce. Na řetězu jsou připevněny stírací lišty viz Obr. 8. Česle mohou mít 

i zpětný chod, jehož aktivací lze uvolnit shrabky vzpříčené mezi česlicemi. Oblast využití je 

obdobná jako u strojně stíraných česlí vozíkových [6]. 

 

 

 
Obr. 8 – česle strojně stírané řetězové [23] 
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2.4.5 Česle stupňové 

 

 Stupňové česle nemají na rozdíl od ostatních typů česlice v podobě přímých prutů. 

Česlice jsou tvarovány tak, že z nátokové strany jsou na nich vytvořeny zářezy ve tvaru 

schodů. Jedna mříž je stacionární, druhá je pohyblivá. Česlice pohyblivé mříže jsou umístěny 

přesně mezi česlicemi mříže stacionární.  Princip funkce je takový, že na začátku se 

schodovité zářezy obou česlicových mříží překrývají a tvoří identický profil. Pohyblivá 

česlicová mříž se následně vysune nad úroveň stacionární mříže a současně koná pohyb 

nahoru o vzdálenost jednoho schodového zářezu viz Fáze 1 na Obr. 9. Tímto pohybem dojde 

k posunutí zachyceného materiálu o jeden schod nahoru. Pohyblivá mříž se následně zasune 

pod úroveň stacionární mříže viz. Fáze 2 na Obr. 9 a současně vykoná pohyb dolů 

o vzdálenost jednoho schodového zářezu. Celý proces se opakuje, čímž jsou shrabky postupně 

dopravovány po jednotlivých schodech nahoru až za hranu česlicové mříže do sběrné nádoby 

nebo na dopravník [7], [8]. 

 

 

Obr. 9 – princip funkce stupňových česlí [24] 

 

 
Obr. 10 – stupňové česle MEVA Rotorscreen RS [25] 
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2.4.6 Samočistící česle 

 

 Samočisticí česle stejně jako česle stupňové nemají česlice v podobě přímých prutů. 

Zachytávání shrabků je zde realizováno pomocí pohyblivého pásu. Ten je tvořený buď 

ohebným drátěným sítem pro jemnější shrabky nebo soustavou spojených česliček 

speciálního tvaru pro větší shrabky. Základem konstrukce je speciálně tvarovaný nosný rám 

umístěný do betonového kanálu. Na horní části rámu je nad hladinou vody umístěn pohon 

realizovaný elektromotorem. Přes převodovku a řetězová kola je poháněn pás. Pás se 

pohybuje v nekonečné smyčce. V nejvyšším místě, kde se pás otáčí přes řetězová kola, padají 

shrabky do sběrné nádoby. Shrabky, které se neuvolní samy vlivem gravitace, jsou z pásu 

odstraněny díky speciální konstrukci česliček viz Obr. 11. Princip je takový, že v místě ohybu 

zapadá zub česličky do mezery mezi dvěma česličkami následujícího článku řetězu a tím 

vytláčí zachycené shrabky [9]. 

 

 
Obr. 11 – speciální konstrukce česliček – samočisticí efekt [26] 

 

 
Obr. 12 – dvojice samočisticích česlí se společným lisem na shrabky [27]
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3 Výpočet základních parametrů 
 

3.1 Zadané hodnoty 
 

 šířka kanálu:           

 maximální výška hladiny:             

 

3.2 Zvolené hodnoty 
 

 Aby bylo možné provést základní technické výpočty, je potřeba určit několik 

doplňujících parametrů. Voleny byly standardně používané hodnoty: 

 

 tvar vstupního kanálu bude obdélníkového průřezu 

 dno i stěny kanálu budou betonové, součinitel drsnosti pro betonový žlab je 

             [15] 

 sklon česlí od vodorovné roviny byl zvolen         

 byl zvolen obdélníkový tvar průřezu česlice, podle Obr. 13 bude  tvarový 

součinitel            . 

 

 
Obr. 13 – hodnoty tvarového součinitele β [13] 

 

 

 délka česlice v příčném průřezu:          

 šířka česlice v příčném průřezu:         

 velikost mezer mezi česlicemi [12]:          

 bezpečnostní výška nad maximální hladinou [11]:          
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3.3 Návrh česlí 
 

Při návrhu česlí se musí stanovit několik základních technických parametrů: 

 velikost mezer mezi česlicemi 

 rozměry a tvar přívodního kanálu 

 maximální rychlost proudění 

 ztráta tlakové výšky na česlích 

 objem a hmotnost shrabků [11]. 

 

3.3.1 Výpočet průtokové rychlosti mezi česlicemi 

 

 Průtoková rychlost vody mezi česlicemi by při maximálním průtoku neměla 

přesáhnout hodnotu          . Pokud by byla rychlost větší, mohlo by dojít k protlačení 

zachycených shrabků skrz česle [11]. Výpočet byl proveden pro hodnotu maximální výšky 

hladiny     a tedy pro maximální průtok.  

 

Použité výpočetní vztahy  [11], [15]: 

 

průtočný průřez před česlicemi: 

 

                                         (1) 

 

kde: hkr [mm] ... maximální výška hladiny 

 B [mm] ... šířka vstupního kanálu 

 

omočený obvod: 

 

                                           (2) 

 

hydraulický poloměr: 

 
  

 

 
 

    

   
      (3) 

 

rychlostní součinitel:  

 
  

 

 
  

 
  

 

     
    

 
                  (4) 

 

 

průřezová rychlost před česlemi: 

 

                                          (5) 

 

kde:            … sklon kanálu 
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objemový průtok: 

 

                                (6) 

 

 

počet česlic a počet průlin:  

počet česlic se obvykle volí o jednu menší než počet průlin [11]: 

 

         (7) 

 

kde: np [-] … počet průlin 

 nč [-] … počet česlic 

 

              (8) 

 

kde: B [mm] ... šířka vstupního kanálu 

d [mm] ... šířka průliny 

 b1 [mm] ... šířka česlice 

 

 
   

   

    
 

       

    
        (9) 

 

                         (10) 

 

 

 Byl zvolen počet česlic       a počet průlin také      . Celková šířka česlí 

v tomto uspořádání je o 18 mm užší než celková šířka kanálu. Takto vzniklá mezera může být 

eliminována na okrajích např. rámem česlic. V případě zvolení jiného uspořádání může nastat, 

že celková šířka česlic bude větší než šířka kanálu. Toto lze vyřešit např. usazením česlic do 

drážek v bocích kanálu.  

 

celková šířka průlin:  

 

                              (11) 

 

průtočná plocha průlin: 

 

                                            (12) 

 

 

průtoková rychlost mezi česlicemi: 

 

 
    

 

  
 

     

     
             (13) 
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3.3.2 Výpočet místní ztráty na česlích 

 

 Česle tvoří překážku při proudění vody. Při obtékání česlí vodou dochází 

k hydraulické místní ztrátě, která je způsobena deformací rychlostního pole a vznikem 

vírových oblastí [15]. 

 

ztráta tlakové výšky na česlích, vztah dle Kirschnera [11]: 

 

 

      
  

 
 

 
 
 

    
 

   
              

     

    
 

 
 
 

    

      
                 (14) 

 

 

kde: β [-] ... tvarový součinitel 

 b1 [m] ... šířka česlice 

 d [m] ... šířka průliny 

 vpru [m·s
-1

] ... průřezová rychlost před česlemi 

 g [m·s
-2

] ... tíhové zrychlení 

 α [ °] ... sklon česlí od vodorovné roviny 

 

 

 Takto vypočtenou hodnotu lze považovat za ideální, protože se jedná o ztrátu 

způsobenou dokonale čistými česlemi. Ve skutečnosti jsou na česlích vždy ve větší či menší 

míře zachycené shrabky. Zachycené shrabky zabraňují průtoku vody a zvětšují tak 

hydraulickou ztrátu  na  česlích. Aby byla ztráta co nejmenší je nutné česle pravidelně čistit. 

 

 

3.3.3 Výpočet zatížení česlí 

 

 V krajním případě může dojít k úplnému ucpání česlí shrabky. Tento kritický stav 

hrozí především v podzimních měsících, kdy dochází k velkému opadu listí, nebo v zimě, kdy 

hrozí ucpání kusy ledu. Při úplném ucpání musejí česle přenést plnou hodnotu 

hydrostatického tlaku [4].  

 Pro výpočet je uvažována maximální výška hladiny      V této výšce bude 

v přívodním kanálu bezpečnostní přepad, kterým bude v případě ucpání česlí voda odtékat.  

 

smočená délka česlic: 

 

 
    

   

      
 

    

        
         (15) 

 

 

Byl uvažován stav, kdy jsou česle zcela ucpány. Lze tedy uvažovat, že hydrostatický tlak 

vody působí na nakloněnou rovinu o ploše, která je dána šířkou kanálu a smočenou délkou 

česlic. 
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plocha nakloněné roviny: 

 

                                          (16) 

 

 

síla působící na česle: 

 

 
                         

   

 
                 (17) 

 

kde: ρv [kg·m
-3

] ... hustota vody 

 g [m·s
-2

] ... tíhové zrychlení 

 ht [m] ... výška těžiště nakloněné roviny 

 Sč [m
2
] ... plocha nakloněné roviny 

 

 

síla působící na jednu česlici: 

 

 
     

   

  
 

      

  
         (18) 
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4 Koncepce řešení 
 

 Na základě informací z kapitoly 2 a vstupních parametrů bylo přistoupeno k výběru 

vhodného řešení. Stupňové a samočistící česle jsou vhodné zejména pro jemnější čištění a 

separaci drobnějších předmětů. Často je vyžadováno jejich umístění uvnitř budovy nebo jejich 

důkladné zakrytování. Nejsou proto příliš vhodné pro venkovní použití a tím pádem ani pro 

řešený případ. Česle vozíkové a řetězové by teoreticky bylo možné použít, avšak jejich 

aplikace je vhodná do užších kanálů. Našim požadavkům nejlépe vyhovují hydraulicky 

poháněné česle. 

 Hydraulicky poháněné česle mohou být bez větších obtíží umístěny venku a jejich 

technické parametry umožňují obsloužit námi požadovaný rozsah 1500 mm šířky kanálu 

a 1500 mm hloubky vody. Hydraulický pohon byl vybrán také z důvodu požadavku na 

minimální údržbu. Nakonec byly zvoleny výsuvné hydraulické česle. Bylo tak zvoleno 

především z důvodu konstrukční jednoduchosti oproti dvouramenným česlím.  

 

4.1 Návrh s hydromotorem umístěným uvnitř ramene 
 

 První návrh byl inspirován podobným zařízením firmy Gyrus, která právě toto 

uspořádání používá. V tomto případě je přímočarý hydromotor zajišťující stírací pohyb 

umístěn uvnitř naklápěcího ramena.  

 Výhodami tohoto řešení jsou kompaktnější rozměry a také lepší ochrana většího 

z dvojice hydromotorů před vnějšími vlivy. Nevýhodami jsou komplikovanější uchycení 

hydromotoru a obtížné vedení a připojení tlakového potrubí. Další nevýhodou je složitější 

přístup k hydromotoru, např. pro účely kontroly a servisování. Tento koncept řešení nebyl 

použit, proto zůstaly některé konstrukční prvky návrhu nedořešeny.  
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Obr. 14 – 3D model prvního návrhu [29] 

 

4.2 Návrh s hydromotorem umístěným nad ramenem 
  

 Ve druhém návrhu je hydromotor zajišťující zdvih umístěn nad výsuvné rameno. 

Tímto řešením se eliminují všechny nevýhody prvního návrhu. Hydromotor zajišťující zdvih 

bude sice při tomto uspořádání vystaven vnějším vlivům, avšak díky dnešním možnostem 

povrchových úprav lze vybrat vhodný typ. Toto uspořádání bylo zvoleno pro řešený případ a 

jeho konstrukce je blíže specifikována v následující kapitole.  
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5 Konstrukční návrh 
 

 Vlastní konstrukční návrh byl inspirován obdobnými zařízeními, která jsou používána 

v praxi. Konstrukce je tvořena ze silnostěnných plechů a uzavřených čtvercových profilů. 

Jednotlivé díly jsou spojovány svarovými nebo šroubovými spoji. Uchycení hydromotorů 

a kladek je realizováno čepy.  

 Předpokládá se, že celá konstrukce bude umístěna venku ve vlhkém prostředí. Některé 

její části budou dokonce pravidelně v přímém kontaktu s vodou. Z tohoto důvodu je nutné, 

aby byly jednotlivé části konstrukce chráněny proti korozi. To bude zajištěno pozinkováním 

povrchu. Z nerezové oceli budou pouze vybrané součásti, protože její použití na celou 

konstrukci by bylo velmi drahé.  

 

 
Obr. 15 – 3D model druhého návrhu  
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5.1 Základna 
 

 Základna je tvořena ze tří hlavních kusů silného plechu. Spodní obdélníkový kus bude 

pomocí kotev do betonu přichycen ke kanálu. Na tento díl budou kolmo přivařeny bočnice 

požadovaného tvaru. K bočnicím budou z vnější strany přivařena žebra pro zvýšení tuhosti 

základny. V bočnicích budou otvory pro čepy. Uvnitř základny bude přivařen úchyt pro 

uchycení menšího z dvojice hydromotorů. 

 
Obr. 16 – základna 

 

5.2 Sestava vedení 
 

 Sestava vedení je tvořena čtvercovým dutým profilem o rozměrech 150x150x8 mm 

a délce 1 metr. Na obou koncích budou na všech čtyřech stranách vyříznuty obdélníkové 

otvory pro vodící válečky. Vodící válečky byly vybrány z nabídky firmy Blickle, a.s. 

s katalogovým označením HTHW 85x110/20-115K. Jedná se o válečky s polyuretanovým 

běhounem a ocelovými disky odolnými proti vodě [42]. Po stranách profilu budou přivařeny 

úchyty čepů. Na spodní straně bude úchyt prodloužený přes celou délku profilu a bude 

tvarovaný tak, aby tvořil úchyt pro hlavní nosný čep sestavy. Celá sestava vedení se bude 

naklápět na nosném čepu. Styk bude realizován samomaznými kluznými ložisky.  
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Obr. 17 – sestava vedení 

 

5.3 Výsuvné rameno 
 

 Výsuvné rameno bude tvořeno čtvercovým dutým profilem o rozměrech 

120x120x6 mm a délce 4000 mm. Délka ramena je volena tak, aby bylo zajištěno vedení 

oběma čtveřicemi válečků i při maximálním vysunutí ramena. Na jeho spodním konci bude 

přivařen úchyt většího z dvojice hydromotorů a patka.  

 

5.4 Úchyt hydromotoru 1 
 

 Úchyt hydromotoru 1 bude realizován dělenou objímkou, která bude mít v bocích 

otvory pro speciální úchyty přímo na válci hydromotoru. Úchyty na hydromotoru typově 

odpovídají uchycení typu C, viz katalog výrobce [35]. Hlavní otvor v objímce pro HM_1 

bude mít větší průměr než je vnější průměr hydraulického válce. Toto uchycení umožní 

hydromotoru malé naklopení při ohybu ramena se stěrkou v dolní poloze. Tím budou 

eliminovány radiální síly a bude splněno nařízení výrobce hydromotoru: „radiální zatížení 

pístní tyče vnější silou, nebo její rotační pohyb během práce jsou nepřípustné “ [35]. 
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Obr. 18 - detail úchytu HM_1 a sestavy vedení 

5.5 Patka 
 

 Patka je zhotovena jako svarek. Skládá se z obdélníkového plechu s dírami pro šrouby 

a čtyř výztuh. Patka bude přivařena na dolním konci výsuvného ramena. Přes patku bude 

k výsuvnému ramenu pomocí šroubů připevněna stěrka se stírací lištou.  

 
Obr. 19 – patka  

 

5.6 Stěrka se stírací lištou 
 

 Stěrka je tvořena plechem ohnutým do požadovaného tvaru. Z obou stran budou 

přivařeny bočnice. Ve stěrce budou otvory pro šrouby, kterými bude připevněna stěrka 

k patce a také stírací lišta ke stěrce. Stírací lišta bude z otěruvzdorného materiálu s nízkým 

součinitelem tření. Pro zajištění větší odolnosti bude stírací lišta z vnitřní strany stěrky 

přišroubována přes přítlačnou lištu realizovanou úzkým ocelovým pásem. 
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Obr. 20 – stěrka se stírací lištou 

 

 

 

 
Obr. 21 – detail spojení ramena, patky a stěrky 
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6 Volba přímočarých hydromotorů 
 

 Pracovní pohyby stroje budou zajišťovat dva přímočaré hydromotory. Pro jejich 

správný výběr je nutné znát několik určujících parametrů. Zejména požadovaný zdvih a sílu, 

kterou musí být hydromotory schopné vyvinout.  

 

6.1 Výpočet síly hydromotoru 1 
 

 Hydromotor 1 (dále jen HM_1) bude zajišťovat vysouvání a zasouvání shrabla a tím 

samotný stírací pohyb. HM_1 bude volen jako přímočarý dvojčinný s jednostrannou pístnicí. 

Bude použita standardní koncepce, tedy hydromotor s pohyblivým pístem a pístnicí 

v nepohyblivém válci.  

 V následujících podkapitolách jsou provedeny výpočty, které jsou nutné pro určení 

minimální potřebné síly vyvinuté hydromotorem.  

 

6.1.1 Hmotnost shrabků 

 

 „Složení a množství shrabků kolísá podle ročního období. Shrabky obsahují asi 80 % 

vody, jsou-li zachycovány na velmi jemných česlích nebo sítech, obsah vody může být i vyšší. 

Shrabky mají hmotnost přibližně 960 kg/m
3
.“ [14] 

 

objem shrabků: 

 

                                       (19) 

 

kde:  Vstě [m
3
] ... objem stěrky 

 

 Objem shrabků vyhrnovaný při jednom cyklu je vypočítán jako dvojnásobek objemu 

stěrky. To je z důvodu, že shrabky jsou vždy promáčené vodou a lepí se k sobě. Je proto nutné 

uvažovat i množství shrabků, které bude vyhrnováno nad úrovní stěrky. Rozměry stěrky byly 

zjištěny z 3D modelu.  

 

hmotnost shrabků: 

 

                                    (20) 

 

kde: ρshr [kg/m
3
] ... hustota shrabků [14] 
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6.1.2 Síla nutná k vyhrnutí shrabků 

 
Obr. 22 Silový rozbor vyhrnování shrabků 

 

tíhová síla shrabků: 

 

                                    (21) 

 

tíhová síla shrabků ve směru x: 

 

                                            (22) 

 

tíhová síla shrabků ve směru y:  

 

                                            (23) 

 
 Shrabky jsou při vyhrnování směrem vzhůru taženy po česlicové mříži. Tím dochází 

ke tření mezi shrabky a česlicovou mříží. Součinitel tření pro shrabky nelze v tabulkách 

dohledat. Protože jsou shrabky zachytávané na říčních tocích nejčastěji tvořeny spadaným 

listím, větvemi a jinými kusy dřeva, bude pro další výpočet uvažován součinitel tření ocel-

dřevo. Dle strojnických tabulek je součinitel tření ocel-dřevo fod = 0,55 [30]. 

 

třecí síla shrabků: 

                                     (24) 
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síla nutná k vyhrnutí shrabků: 

 

                                          (25) 

 

6.1.3 Síla nutná k vytažení sestavy shrabla 

 

 Hydromotor 1 musí kromě samotných shrabků zvedat také sestavu shrabla. Ta je  

tvořena výsuvným ramenem, úchytem HM_1, patkou, stěrkou a stírací lištou. K sestavě 

musíme také přičíst hmotnost pístní tyče HM_1. 

 
Obr. 23 Silový rozbor vytahování sestavy shrabla 

 

hmotnost výsuvného ramena: 

 

                                   (26) 

 

kde: Mram [kg/m] ... hmotnost ramena na 1 metr délky dle [31] 

 lram [m] ... délka výsuvného ramena 

 

hmotnost pístní tyče:  

 

                                    (27) 

 

kde: Mtyč [kg/m] ... hmotnost pístní tyče na 1 metr délky dle [32] 

 ltyč [m] ... délka pístní tyče 
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 Hmotnosti ostatních částí byly zjištěny z 3D modelu v programu Autodesk Inventor 

Professional 2020. Jednotlivým součástem byl nadefinován materiál a hustota a následně byla 

programem vypočtena hmotnost. Hustota materiálu stírací lišty byla určena podle [33]. 

 

hmotnost úchytu HM_1:                 

hmotnost patky:                

hmotnost stěrky:                 

hmotnost stírací lišty:                

 

  

celková hmotnost sestavy shrabla:  

 

 
                                       

                                                   
(28) 

 

tíhová síla sestavy shrabla:  

 

                                        (29) 

   

 

tíhová síla sestavy shrabla ve směru x:  

 

                                                  

 

 

(30) 

tíhová síla sestavy shrabla ve směru y:  

 

                                                  (31) 

 

 Při procesu vyhrnování shrabků nedochází ke tření pouze mezi česlicovou mříží 

a shrabky, ale také mezi česlicovou mříží a stírací lištou. Stírací lišta bude vyrobena z 

polyetylenu PE 1000 UHMW. Součinitel tření mezi tímto materiálem a ocelí je podle [34] 

fop = 0,3. 

 

třecí síla sestavy shrabla:  

 

                                          (32) 

 

 sílá nutná k vytažení sestavy shrabla: 

 

                                                 (33) 
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6.1.4 Celková síla hydromotoru 1 

 

 Celková síla nutná k vyhrnovacímu pohybu je minimální síla, kterou musí vyvinout 

HM_1. Je dána součtem sil nutných k vyhrnutí shrabků a vytažení sestavy shrabla. 

V předešlých výpočtech nebyl do celkové hmotnosti sestavy shrabla zahrnut spojovací 

materiál a také čep, kterým bude HM_1 připojen k výsuvnému ramenu. Kvůli nedostatku 

údajů také nebyl vypočítán a brán v úvahu valivý odpor ve válečcích vedení. Aby byly 

eliminovány tyto nedostatky, bude výsledná síla násobena korekčním součinitelem kk=1,2. 

 

minimální celková síla vyvinutá HM_1:  

 

                                                        (34) 

 

6.2 Volba hydromotoru 1 
 

 Při výběru HM_1 byly použity katalogy výrobků a online dostupné informace firmy 

 HYDRAULICS s.r.o. [35]. Podle katalogu výrobce se hydromotor s požadovaným zdvihem 

standardně nevyrábí. Kvůli vekému zdvihu a dalším konstrukčním úpravám jej bude nutné 

nechat vyrobit na zakázku. 

 Další konstrukční úpravou bude uchycení. Nebude použito běžné uchycení oko-oko. 

HM_1 bude mít uchycení pomocí oka s naklápěcím kloubovým ložiskem pouze na konci 

pístnice. Hydraulický válec bude uchycen pomocí příruby a jeho horní konec bude zaslepen. 

 Výrobce doporučuje provést u HM s větším zdvihem kontrolu vzpěrné stability. V této 

konkrétní aplikaci je HM_1 při pracovním pohybu namáhán tahem, nikoliv tlakem. Nebezpečí 

překročení meze vzpěrné stability tedy nehrozí. 

 Rychlost pohybu HM_1 je předpokládána menší než 0,1 m/s. Proto byl zvolen 

hydromotor řady ZH1, který nemá tlumení. 

 

parametry hydromotoru 1: 

 

 

 

 

Podle zavedeného systému značení firmy HYDRAULICS s.r.o. bude mít zvolený hydromotor 

označení: 

 

ZH1 – 80/50x2400-R-1-0-0 

  

zdvih zHM_1 = 2400 mm 

vnější průměr válce  D1 HM_1  = 100 mm 

vniřní průměr válce  DHM_1 = 80 mm 

průměr pístní tyče dHM_1 = 50 mm 
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6.2.1 Kontrola maximálního tlaku HM_1: 

 

 Zvolený hydromotor třídy ZH1 má maximální dovolený tlak 20 MPa.  

 

pracovní plocha pístu HM_1: 

 

 
      

       
 

 
 

        
 

 
 

     

 
 

     

 
            (35) 

 

minimální tlak potřebný v HM_1: 

 

 
      

     

     
 

      

      
           (36) 

 

Potřebný tlak je výrazně nižší než maximální dovolený tlak. 

 

 

6.3 Výpočet síly hydromotoru 2 
 

 Hydromotor 2 (dále jen HM_2) bude zajišťovat naklápění sestavy shrabla. HM_2 bude 

stejně jako HM_1 přímočarý dvojčinný hydromotor s jednostrannou pístnicí. Bude použita 

standardní koncepce, tedy hydromotor s pohyblivým pístem a pístnicí v nepohyblivém válci.  

 HM_2 zajišťuje přiklápění i odklápění sestavy shrabla směrem k nebo od česlicové 

mříže. Při výpočtu minimální potřebné síly musí být kromě celkové hmotnosti sestavy shrabla 

uvažována také hmotnost hydraulického válce, sestavy vedení, úchytu HM_2 k sestavě vedení 

a příruby, kterou bude přichycen HM_1 k sestavě vedení. Všechny tyto části jsou naklápěny 

HM_2 a pro následující výpočty budou souhrnně označovány jako sestava 2. 

 

6.3.1 Tíhová síla sestavy 2 

 

hmotnost sestavy shrabla:                    

hmotnost hydraulického válce:                 

hmotnost sestavy vedení:                    

hmotnost úchytu HM_2:                      

hmotnost příruby:                     

 

celková hmotnost sestavy 2: 

 

                                                  

                                                
(37) 

 

tíhová síla sestavy 2: 

 

                                         (38) 
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6.3.2 Celková síla hydromotoru 2 
 

 
Obr. 24 Silový rozbor sestavy 2 

 

bod T – těžiště sestavy 2 

bod A – uchycení HM_2 k sestavě vedení 

bod B – uchycení sestavy 2 k základně 

FGsest2 [N] – tíhová síla sestavy 2 

FHM_2 [N] – síla hydromotoru 2 

Freakč_B [N] – reakční síla v bodě B 

Mčep_B [N] – moment čepového tření v bodě B 

 

potřebná síla HM_2 bez uvažování čepového tření: 

 

 
      

            

    
 

             

     
           (39) 

 

kde:  |TB| [mm] ... vzdálenost bodů T a B 

 |AB| [mm] ...  vzdálenost bodů A a B  

 

silová rovnováha v ose y: 

 

                          (40) 

 

úpravou (40) byl zjištěn vztah pro reakční sílu v bodě B: 

 

                                                  (41) 

 

 

moment čepového tření:  

 „Otáčí-li se čep v ložisku, dochází ve stykové ploše mezi čepem a ložiskem ke vzniku 

třecích sil. Velikost těchto třecích sil a tím i velikost pasivních odporů  je závislá na velikosti 

zatížení G a na velikosti součinitele tření, který v tomto případě označujeme fč . Jde o tření 

smykové, které působí na válcové ploše. Jeho důsledkem je moment čepového tření Mč, který 

je nutné překonat dodatečným přívodem energie.“ [36] 
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                                                       (42) 

 

kde: fčep [–] ... součinitel čepového tření dle [30] 

 rčep [m] ... poloměr čepu 

 

momentová rovnováha: 

                                    (43) 

 

úpravou (43) byl zjištěn vztah pro minimální celkovou sílu vyvinutou HM_2: 

 Pro zjednodušení výpočtů nebyla v předchozích výpočtech brána v úvahu hmotnost 

spojovacího materiálu, hmotnost čepu pro připojení HM_2 k sestavě vedení, hmotnost 

hydraulických hadic a hmotnost hydraulické kapaliny v hydromotoru. Aby byly eliminovány 

tyto nedostatky, bude výsledná síla násobena korekčním součinitelem kk=1,2. 

 
             

                 

   
  

 

     
                    

      
           

(44) 

 

kde:  dTB [m] ... vzdálenost bodů T a B 

 dAB [m] ... vzdálenost bodů A a B 

 

 

6.4 Volba hydromotoru 2 
 

 Hydromotor 2 byl vybrán od stejného výrobce jako HM_1. V tomto případě nebudou 

potřebné žádné úpravy, proto byl vybrán standardně vyráběný hydromotor z katalogu výrobce 

třídy ZH2T. Předpokládá se pohyb větší rychlostí, proto byl zvolen hydromotor s tlumením 

v koncových polohách bez regulace.  

 „Tlumení funguje jako omezení průtoku oleje v poslední části zdvihu, kterým dojde ke 

zpomalení pohybu pístní tyče a tím snížení rázů, které by se jinak přenášely z hydraulického 

válce do konstrukce.“ [37] 

 

parametry hydromotoru 2:  

 

 

 

 

Podle zavedeného systému značení firmy HYDRAULICS s.r.o. bude mít zvolený hydromotor 

označení: 

 

ZH2T – 50/28x80-R-1-0-0 

požadovaný zdvih zHM_2 = 80 mm 

vnější průměr válce  D1 HM_2  = 62 mm 

vniřní průměr válce  DHM_2 = 50 mm 

průměr pístní tyče dHM_1 = 28 mm 
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6.4.1 Kontrola maximálního tlaku HM_2 

 

 Zvolený hydromotor třídy ZH2T má maximální dovolený tlak 25 MPa.  

 

pracovní plocha pístu HM_2: 

 

 
      

       
 

 
 

        
 

 
 

     

 
 

     

 
             (45) 

 

minimální tlak potřebný v HM_2: 

 

 
      

        

     
 

       

       
          (46) 

 

Potřebný tlak je výrazně nižší než maximální dovolený tlak. 
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7 Volba hydraulického agregátu 
 

 Hydraulický agregát je klíčovou částí celého hydraulického obvodu. Slouží jako zdroj 

tlakové energie. Pro správnou funci hydromotorů musí zajistit dostatečný průtok hydraulické 

kapaliny. Hlavními prvky hydraulického agregátu jsou elektromotor, hydrogenerátor, nádrž 

a řídící prvky.  

 

7.1 Výpočet potřebného průtoku 
 

 Větší požadavky na objemový průtok bude mít HM_1. Výpočet tedy bude proveden 

pro něj. Podle kap. 6.2 je uvažovaná rychlost pohybu menší než 0,1 m/s. Tato rychlost tedy 

bude uvažována jako maximální. Pro ni bude objemový průtok největší.  

 

potřebný průtok: 

 

 Protože v katalozích je průtok většinou uváděn v [l/min] což je ekvivalent [dm
3
/min], 

bude pracovní plocha pístu HM_1 dosazena v [dm
2
 ] a rychlost v [dm/min]. 

 

                                            (47) 

 

kde: SHM_1dm [dm
2
] ... pracovní plocha pístu HM_1 podle (35) 

       [dm/min] ... maximální rychlost pohybu HM_1 

 

7.2 Volba vhodného hydraulického agregátu 
 

 S ohledem na potřebný objemový průtok, minimální ovládací tlaky a potřebný objem 

nádrže byl zvolen hydraulický agregát typu SA4 od výrobce ARGO-HYTOS s.r.o. Jedná se 

o ucelenou pohonnou jednotku určenou pro stacionární stroje. Tento agregát je schopen 

dodávat 17,1 dm
3
/min při tlaku 8,5 MPa. V hydraulickém obvodu bude použit tlakový ventil a 

tlak bude regulován na 8 MPa.   

 

Volba čerpadla 

  

 Čerpadlo bylo voleno jako zubové řady GP 1. Podle hodnoty požadovaného průtoku 

a pracovního tlaku bylo dle [38] vybráno čerpadlo s geometrickým objemem Včerp = 6,2 cm
3
. 

 

Parametry elektromotoru 

 Ke zvolenému čerpadlu výrobce doporučuje elektromotor o výkonu Pm = 3 kW 

a jmenovitých otáčkách nm = 2895 min
-1

 [38]. 
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kontrola výkonu elektromotoru doporučeného výrobcem ARGO_HYTOS: 

 

potřebný výkon: 

 

 
  

        

  
          

           

  
                (48) 

 

Elektromotor doporučovaný výrobcem je dostačující. 

 

 
Obr. 25 – tabulka parametrů pro volbu čerpadla [38] 

 

Volba nádrže  

 

 Z důvodu co nejlepšího odvodu tepla by bylo vhodné volit nádrž co největší. Obecně 

se však doporučuje volit užitný objem nádrže u stacionárních strojů jako tři až šestinásobek 

maximálního objemového průtoku hydrogenerátoru [39]. 

 

                                  (49) 

 

                                   (50) 

 

kde: Vnmin [dm
3
] ... minimální doporučený objem nádrže 

 Vnmax [dm
3
] ... maximální doporučený objem nádrže 

 Qhg_zvol [dm
3
/min] ... objemový průtok zvoleným hydrogenerátorem 

 

 Z nabídky výrobce vyhovují požadavkům nádrže s objemem 60 l nebo 100 l. Jelikož 

zástavbový prostor není nijak omezen, byla zvolena větší nádrž s objemem 100 l. Hydraulická 

kapalina se tak bude díky většímu objemu méně zahřívat a pomaleji degradovat. Prodlouží se 

tak interval její výměny. Katalogové označení nádrže je 100H [38].  
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7.3 Schéma hydraulického obvodu 
 

Hydraulický obvod se skládá z následujících částí: 

 

 1. hydromotor 1 – zajišťující pohyb shrabla 

 2. hydromotor 2 – zajišťující naklápění ramena 

 3. hydrogenerátor 

 4. přepouštěcí ventil nastaven na 8 MPa 

 5. brzdící ventil 

 6. filtr 

 7. rozvaděč, třípolohový čtyřcestný 

 8. rozvaděč, třípolohový čtyřcestný 

 9. nádrž 

 

 
Obr. 26 – schéma hydraulického obvodu 
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8 Pevnostní kontrola vybraných částí 
 

8.1 Hlavní nosný čep 
 

 Hlavní nosný čep je jediným nosným prvkem celé hmotnosti sestavy shrabla. Rovněž 

zachycuje síly vzniklé při procesu stírání. Pro kontrolu pevnosti čepu a výpočet bezpečnosti je 

nutné určit reakční síly v čepu.  

 Největší reakční síly v čepu budou v okamžiku, kdy dojde ke vzpříčení shrabků 

a zaseknutí stěrky. V tomto stavu budou hydromotory vyvíjet maximální možnou sílu. 

Velikost reakčních sil se mění v závislosti na vysunutí ramena se stěrkou a tím pádem i na 

poloze těžiště celé sestavy.  

 
Obr. 27 – znázornění sil při procesu stírání 
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8.1.1 Výpočet reakčních sil 

 

 Výpočet reakčních sil bude proveden pro stav, kdy se stěrka zasekne o shrabky 

a hydromotory tak budou vyvíjet největší možnou sílu. Výpočet bude proveden pro dolní 

a horní polohu výsuvného ramena. Tím bude zjištěno, v jaké poloze je velikost sil maximální 

a pro tento stav bude provedena pevnostní kontrola čepu. 

  Pro výpočet budou použity veličiny L a Ltěž_čep. Tyto veličiny mají proměnnou 

hodnotu v závislosti na vysunutí ramena. Jejich a další potřebné rozměrové hodnoty byly 

zjištěny z 3D modelu. Podle kap. 7.2 je maximální tlak v hydraulickém obvodu 8 MPa. Při 

tomto tlaku vyvíjí hydromotory maximální sílu. 

 

veličiny používané v následujících rovnicích: 

 pmax [MPa] ... maximální tlak v hydraulickém obvodu 

 FHM_1max [N] ... maximální síla vyvinutá HM_1 

 FHM_2max [N] ... maximální síla vyvinutá HM_2 

 SHM_1 [mm
2
] ... pracovní plocha pístu HM_1 

 SHM_2 [mm
2
] ... pracovní plocha pístu HM_2 

 Freakč_HM1 [N] ... reakční síla od HM_1 působící na stěrku 

 Freakč_stěrka [N] ... reakční síla od přitlačování stěrky na česlice 

 FG_sest2 [N] ... tíhová síla sestavy 2 viz. rovnice (38) 

 Freakč_X [N] ... reakční síla v hlavním čepu ve směru X 

 Freakč_Y [N] ... reakční síla v hlavním čepu ve směru Y 

 L [m] ... vzdálenost stěrky od hlavního čepu – proměnná hodnota 

 Ltěž_čep [m] ... vzdálenost těžiště sestavy 2 od hlavního čepu – proměnná hodnota 

   [ °] ... úhel naklonění HM_2 

 

maximální síla vyvinutá HM_1: 

                                        (51) 

 

maximální síla vyvinutá HM_2: 

                                         (52) 

 

momentová rovnováha k hlavnímu čepu:  

                                                     

                                                
(53) 

 

z rovnice (53) byl vyjádřen vztah pro reakční sílu působící na stěrku: 

                

 

 
                                                                              

 
  

 

(54) 
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silová rovnováha v ose x:  

                                                        (55) 

 

z rovnice (55) byl vyjádřen vztah pro reakční sílu v hlavním čepu ve směru X: 

                                                      (56) 

 

silová rovnováha v ose y: 

 

                                                          (57) 

 

z rovnice (57) byl vyjádřen vztah pro reakční sílu v hlavním čepu ve směru Y: 

                                                         (58) 

 

 

Z 3D modelu byly zjištěny hodnoty L, Ltěž_čep, a ϕ, rozmezí hodnot je uvedeno v závislosti na 

poloze ramena ve tvaru: (horní poloha až dolní poloha). 

 

 L [m] nabývá hodnot (1,192 až 3,342) 

 Ltěž_čep [m] nabývá hodnot (0,068 až 0,607) 

   [ °] nabývá hodnot (5,16 až 8,51) 

 

S využitím těchto hodnot a rovnic (54), (56) a (58) byly vypočteny reakční síly v hlavním 

čepu pro dolní a horní polohu ramena. 

 

                          

                           

                            

                            

 

Z výše uvedených hodnot je patrné, že obě složky reakční síly jsou větší v dolní poloze 

ramena. Pro tento stav bude provedena pevnostní kontrola čepu. 

 

maximální reakční síla v hlavním čepu: 

 

 
                           

 
                

 
  

 

                                    

(59) 
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8.1.2 Kontrola čepu na střih 

 

 Maximální reakční síla je na hlavní čep přenášena přes bočnice základny. Předpokládá 

se, že v každé z bočnic základny bude působit polovina maximální reakční síly. Čep bude 

vyroben z materiálu 1.4301 s mezí kluzu 230 MPa [40]. 

 

smykové napětí: 

 

      

          

 
       

 

 

 

       
 

     

 

          (60) 

 

kde: dčepA [mm] ... průměr hlavního čepu 

 

ohybové napětí: 

 

        
  

  
 

          

 
     

       
 

  

 

       
 

   

     

  

           (61) 

 

redukované napětí podle teorie HMH: 

 

 
                  

         
                            (62) 

 

výpočet bezpečnosti: 

 

 
            

         

    
 

   

     
     (63) 

 

Bezpečnost je vyhovující. 

 

8.1.3 Kontrola na otlačení 

 

 Základna bude vyrobena z materiálu 1.0038 (S235JR). Tento materiál má dovolené 

napětí v tlaku pdov_tlak = 65 MPa [41]. Bočnice základny mají šířku 30 mm. 

 

tlak působící na bočnici: 

 

      

          

 
        

 

       
 

     
           (64) 
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výpočet bezpečnosti: 

 
               

         

     

  

     
     (65) 

 

Bezpečnost je vyhovující. 

 

 

8.2 Uchycení HM_1 
 

8.2.1 Kontrola čepu na střih 

 

 Čep bude vyroben z materiálu 1.4301 s mezí kluzu 230 MPa [40]. Největší síla 

působící na čep je maximální síla vyvinutá hydromotorem 1 FHM_1max = 24 504,8 N 

viz rovnice (51). Předpokládá se, že v každé ze dvou bočnic úchytu HM_1 bude působit 

polovina této síly. 

 

smykové napětí: 

 

      

        

 
       

 

 

 

       
 

     

 

           (66) 

 

kde: dčepB [mm] ... průměr čepu B 

 

mez kluzu ve smyku podle [29]: 

 

                                               (67) 

 

vyhodnocení rizika střihu čepu B: 

 

                

                      
(68) 

 

Ke střihu nedojde, čep je vyhovující. 

 

8.2.2 Kontrola na otlačení 

 

 Úchyt HM_1 bude vyroben z materiálu 1.0038 (S235JR). Tento materiál má dovolené 

napětí v tlaku pdov_tlak = 65 MPa [41]. Bočnice úchytu mají šířku 15 mm. 
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tlak působící na bočnice: 

 

 

      

        

 
        

 

       
 

     
           (69) 

 

výpočet bezpečnosti: 

 

 
               

         

     

  

     
     (70) 

 

Bezpečnost je vyhovující. 

 

 

8.3 Uchycení HM_2 
 

8.3.1 Kontrola čepu na střih 
 

 Čep bude vyroben z materiálu 1.4301 s mezí kluzu 230 MPa [40]. Největší síla 

působící na čep je maximální síla vyvinutá hydromotorem 2 FHM_2max = 10 781,9 N 

viz rovnice (52). Předpokládá se, že v každé ze dvou bočnic úchytu HM_2 bude působit 

polovina této síly.  

 

smykové napětí: 

 

 

      

        

 
       

 

 

 

       
 

     

 

          (71) 

 

kde: dčepC [mm] ... průměr čepu C 

 

mez kluzu ve smyku podle [29]: 

 

                              (72) 

 

vyhodnocení rizika střihu čepu C: 

 

                

                    
(73) 

 

Ke střihu nedojde, čep je vyhovující. 
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8.3.2 Kontrola na otlačení 

 

 Úchyt HM_2 bude vyroben z materiálu 1.0038 (S235JR). Tento materiál má dovolené 

napětí v tlaku pdov_tlak = 65 MPa [41]. Bočnice úchytu mají šířku 10 mm. 

 

tlak působící na bočnice: 

 

 

      

        

 
        

 

       
 

     
           (74) 

 

výpočet bezpečnosti: 

 

 
               

         

     

  

     
     (75) 

 

Bezpečnost je vyhovující. 
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Závěr 
 

 Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout konstrukční řešení čistícího stroje česlí. 

V úvodu práce byla provedena rešeršní studie zařízení používaných v dnešní době v oblasti 

čištění vod. Byly zvoleny a vypočteny základní parametry česlí.  

 

 Na základě informací získaných z rešeršní studie byly navrhnuty dvě koncepce řešení. 

Pro konkrétní aplikaci byl zvolen teleskopický hydraulický čistící stroj ovládaný dvěma 

přímočarými hydromotory.  

 

 Pro zvolené konstrukční řešení byly provedeny výpočty potřebných ovládacích sil a 

zatížení jednotlivých částí stroje. Na základě velikostí ovládacích sil a požadovaného zdvihu 

byly zvoleny hydromotory od výrobce HYDRAULICS s.r.o. K hydromotorům byl vybrán 

odpovídající hydraulický agregát od výrobce ARGO-HYTOS s.r.o. 

 

 V závěru práce je pro kritický zatěžující stav provedena pevnostní kontrola vybraných 

částí stroje. Dle zjištěných součinitelů bezpečnosti lze konstatovat, že i v kritickém stavu je 

provozování zařízení bezpečné. Za normálních podmínek budou působící síly výrazně nižší.  

 

 Přílohou práce je výkresová dokumentace celkové sestavy zařízení se seznamem 

položek a výkres svarku vybrané podsestavy. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
   

|AB| [mm] vzdálenost bodů A a B 

|TB| [mm] vzdálenost bodů T a B 

a1 [mm] délka česlice v příčném průřezu 

B [mm] šířka kanálu 

b1 [mm] šířka česlice v příčném průřezu 

C [m
0,5

·s
1
] rychlostní součinitel 

d [mm] velikost mezer mezi česlicemi 

D1HM_1 [mm] vnější průměr válce HM_1 

D1HM_2 [mm] vnější průměr válce HM_2 

dAB [m] vzdálenost bodů A a B 

dčepA [mm] průměr čepu A 

dčepB [mm] průměr čepu B 

dčepC [mm] průměr čepu C 

DHM_1 [mm] vnitřní průměr válce HM_1 

dHM_1 [mm] průměr pístní tyče HM_1 

DHM_2 [mm] vnitřní průměr válce HM_2 

dHM_2 [mm] průměr pístní tyče HM_2 

dpt [mm] průměr pístní tyče 

dTB [m] vzdálenost bodů T a B 

fčep [-] součinitel čepového tření 

Fdov [N] dovolená zatěžující síla 

FGsest1 [N] tíhová síla sestavy shrabla 

FGsest1X [N] tíhová síla sestavy shrabla ve směru x 

FGsest1Y [N] tíhová síla sestavy shrabla ve směru y 

FGsest2 [N] tíhová síla sestavy 2 

FGshr [N] tíhová síla shrabků 

FGshrX [N] tíhová síla shrabků ve směru X 

FGshrY [N] tíhová síla shrabků ve směru Y 

FHM_1 [N] minimální celková síla vyvinutá HM_1 

FHM_1max [N] maximální síla vyvinutá HM_1 

FHM_2 [N] potřebná síla HM_2 bez čepového tření 

FHM_2max [N] maximální síla vyvinutá HM_2 

FHm2celk [N] minimální celková síla vyvinutá HM_2 

Fnč [N] síla působící na česle 

Fnč1 [N] síla působící na jednu česlici 

fop [-] součinitel tření mezi PE 1000 UHMW a ocelí 
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Freakč_B [N] reakční síla v bodě B 

Freakč_HM1 [N] reakční síla od HM_1 působící na stěrku 

Freakč_max [N] maximální reakční síla v hlavním čepu 

Freakč_stěrka [N] reakční síla od přitlačování stěrky na česlice 

Freakč_X [N] reakční síla v hlavním čepu ve směru X 

Freakč_X_dole [N] reakční síla v hlavním čepu ve směru X pro 

dolní polohu ramena 

Freakč_X_nahoře [N] reakční síla v hlavním čepu ve směru X pro 

horní polohu ramena 

Freakč_Y [N] reakční síla v hlavním čepu ve směru Y 

Freakč_Y_dole [N] reakční síla v hlavním čepu ve směru Y pro 

dolní polohu ramena 

Freakč_Y_nahoře [N] reakční síla v hlavním čepu ve směru Y pro 

horní polohu ramena 

Fts [N] třecí síla shrabků 

Ftsest1 [N] třecí síla sestavy shrabla 

Fvyhr [N] síla nutná k vyhrnutí shrabků 

Fvytaž [N] síla nutná k vytažení sestavy shrabla 

g [m·s
-2

] tíhové zrychlení 

h1 [m] bezpečnostní výška nad maximální hladinou 

hč [m] ztráta tlakové výšky na česlích 

hkr [mm] maximální výška hladiny 

ht [m] výška těžiště nakloněné roviny 

J [%] sklon kanálu 

kk [-] korekční součinitel 

kotlačení_čepA [-] součinitel bezpečnosti 

kotlačení_čepB [-] součinitel bezpečnosti 

kotlačení_čepC [-] součinitel bezpečnosti 

kstřih_čepA [-] součinitel bezpečnosti 

L [m] vzdálenost stěrky od hlavního čepu  

Lp [m] celková šířka průlin 

lram [m] délka výsuvného ramena 

lred [mm] redukovaná délka 

Lsm [mm] smočená délka česlic 

Ltěž:čep [m] vzdálenost těžiště sestavy 2 od hlavního čepu 

ltyč [m] délka pístní tyče HM_1 

Mčep_B [Nm] moment čepového tření 

mHM_1 [kg] hmotnost úchytu HM_1 

mhv1 [kg] hmotnost hydraulického válce HM_1 
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mliš [kg] hmotnost stírací lišty 

Mo [Nm] maximální ohybový moment 

mpat [kg] hmotnost patky 

mpříruby [kg] hmotnost příruby 

mram [kg] hmotnost výsuvného ramena 

Mram [kg·m
-1

] hmotnost ramena na 1 metr délky 

msest1 [kg] celková hmotnost sestavy shrabla 

msest2 [kg] celková hmotnost sestavy 2 

mshr
 

[kg] hmotnost shrabků 

mstě [kg] hmotnost stěrky 

mtyč [kg] hmotnost písní tyče HM_1 

Mtyč [kg·m
-1

] hmotnost pístní tyče HM_1 na 1 metr délky 

múchytHM_2 [kg] hmotnost úchytu HM_2 

mvedení [kg] hmotnost sestavy vedení 

n [-] součinitel drsnosti pro betonový žlab 

nč [-] počet česlic 

nm [ot·min
-1

] jmenovité otáčky elektromotoru 

np [-] počet průlin 

O [m] omočený obvod 

P [W] potřebný výkon 

p1min [MPa] minimální tlak potřebný v HM_1 

p2min [MPa] minimální tlak potřebný v HM_2 

pčepA [MPa] tlak mezi čepem A a bočnicemi 

pčepB [MPa] tlak mezi čepem B a bočnicemi 

pčepC [MPa] tlak mezi čepem C a bočnicemi 

pdov_tlak [MPa] dovolené napětí v tlaku 

Pm [kW] výkon elektromotoru 

pmax [MPa] maximální tlak v hydraulickém obvodu 

Q [m
3
·s

-1
] objemový průtok 

Qhg [dm
3
·min

-1
] potřebný průtok hydrogenerátorem 

Qhg_zvol [dm
3
·min

-1
] potřebný průtok zvoleným hydrogenerátorem 

R [-] hydraulický poloměr  

rčep [m] poloměr čepu 

Re_1.4301 [MPa] mez kluzu materiálu 1.4301 

Rsm_čepB [MPa] mez kluzu ve smyku pro čep B 

Rsm_čepC [MPa] mez kluzu ve smyku pro čep C 

S [m
2
] průtočný průřez před česlicemi 

Sč [m
2
] plocha nakloněné roviny 

SHM_1 [mm
2
] pracovní plocha pístu HM_1 
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SHM_1dm [dm
2
] pracovní plocha pístu HM_1 

SHM_2 [mm
2
] pracovní plocha pístu HM_2 

Sp [m
2
] průtočná plocha průlin 

Včerp [dm
3
] geometrický objem čerpadla 

vHM_1 [dm·min
-1

] maximální rychlost pohybu HM_1 

vmč [m·s
-1

] průtoková rychlost mezi česlicemi 

Vnmax [dm
3
] maximální doporučený objem nádrže 

Vnmin [dm
3
] minimální doporučený objem nádrže 

vpru [m·s
-1

] průřezová rychlost před česlemi 

Vshr [m
3
] objem shrabků 

Vstě [m
3
] objem stěrky 

Wo [mm
3
] průřezový modul v ohybu 

zHM_1 [mm] zdvih HM_1 

zHM_2 [mm] zdvih HM_2 

α [ °] sklon česlí od vodorovné roviny  

β [ °] tvarový součinitel 

π [-] Ludolfovo číslo 

ρshr [kg·m
-3

] hustota shrabků 

ρv [kg·m
-3

] hustota vody 

σo_čepA [MPa] ohybové napětí pro čep A 

σred_čepA [MPa] redukované napětí podle teorie HMH 

τčepA [MPa] smykové napětí pro čep A 

τčepB [MPa] smykové napětí pro čep B 

τčepC [MPa] smykové napětí pro čep C 

ϕ [ °] úhel naklonění HM_2 
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Seznam příloh 

 

číslo dokumentu název druh dokumentu 

 

FL – SSZ – 01 ČISTÍCÍ ČESLE Výkres sestavy 

FL – SSZ – 01.1 ČISTÍCÍ ČESLE Seznam položek 1 

FL – SSZ – 01.2 ČISTÍCÍ ČESLE Seznam položek 2 

FL – SSZ – 01.3 ČISTÍCÍ ČESLE Seznam položek 3 

FL – SSZ – 02 ZÁKLADNA Výkres svarku 

 


