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Anotace 
 
Tato diplomová práce se zabývá řešením zajišťovacího mechanismu kontejneru, který je 
součástí nákladního automobilového přívěsu. Její naplní je návrh vhodného pneumaticko-
mechanického zajišťovacího mechanismu pro bezpečnou přepravu odvalovacích kontejnerů, 
které jsou vyrobeny dle německé normy DIN 30 722. Jedná se o kontejnery s celkovou 
hmotností 22 tun. V první části se práce zabývá vyhodnocením možných zatížení kontejneru 
při běžných provozních podmínkách nákladní soupravy. Dále je v několika vývojových 
stupních uveden postup návrhu mechanismu od původního řešení až po konečné provedení. 
Poslední provedení je v této práci řešeno po silové a kinematické stránce. Vybrané díly 
zajišťovacího mechanismu jsou kontrolovány z pevnostního hlediska. Některé výpočty a 
analýzy byly prováděny jak konvenční metodou, tak metodou konečných prvků na počítači. 
Diplomová práce vznikala v úzké spolupráci s firmou SVAN Chrudim s.r.o. 
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Annotation 
 
This diploma thesis is focused on container safety mechanism which is a part of truck 
trailers. It designs  pneumatic – mechanical safety mechanism suitable for safe transport of 
container with driving drum which are produced according to German standard  DIN 30 722. 
It concerns containers with total weight of 22 tons. The first part of this thesis is focused on 
evaluation of possible load by common operating conditions.   The technique of mechanism 
design is introdiced in several developing stages from original solution to final version. The 
final version processes all force and kinetic aspects. Selected parts of safety mechanism are 
controlled from solidity perspective. Some calculations and analysis were processed both by 
convention method and method of final elements on PC. Thesis was created in close 
cooperation with company SVAN Chrudim, s.r.o.  
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1  Úvod 
 
Doprava je organizovaná, cíleně provozovaná činnost, která slouží k přemísťování osob 
nebo nákladu z místa výskytu na místo potřeby. Z historického hlediska je téměř stejně stará 
jako lidstvo samo a dalo by se říci, že je nosným pilířem celé lidské civilizace. 
 
Přeprava odvalovacích kontejnerů je nedílnou součástí silniční a železniční dopravy. 
Aplikace systému je neomezená (kusové zásilky, hromadné substráty). Z hlediska personálu 
patří ACTS do systému nedoprovázených přeprav. Automobilové nosiče jsou vybaveny 
hákovými manipulátory, nebo řetězovým dopravníkem. Jejím velkým kladem je možnost 
jednoduché překládky zboží včetně kontejneru při změně dopravního prostředku během 
cesty nákladu. Další výhodou této dopravy je vlastní kontejner, který je často využíván 
v první a poslední fázi cesty jako sklad. Je tedy možné nakládat a vykládat zboží do a 
z kontejneru během několika hodin, dní nebo i déle, aniž by musel být této logistické operaci 
přítomen řidič s vozidlem. Vlastní manipulace s celým kontejnerem při nakládání a skládání 
je přitom velmi rychlá. Kontejner může být naložen a složen kdekoliv je zapotřebí. Tento 
systém má ovšem i různé nevýhody mezi největší asi patří vlastní hmotnost kontejneru, která 
se musí připočítat k hmotnosti přepravovaného zboží. Další nevýhodou je nemožnost 
stohování.  
 
Dopravní nehodovost je výrazným negativním faktorem silniční dopravy. Kromě častých 
příčin vzniku dopravních nehod, jakou je například nesprávný způsob jízdy, nepřiměřená 
rychlost a nedání přednosti v jízdě, je zhruba 0,4% dopravních nehod způsobeno 
nesprávným uložením a zajištěním nákladu. Což může na první pohled v porovnání 
s hlavními příčinami vzniku dopravních nehod být zdánlivě malé číslo, ale vezmeme-li 
v úvahu, že v roce 2007 došlo v České republice k 182 736 nehodám (literatura [7]), z toho 
tedy přibližně 731 nehod bylo zaviněno právě špatným uložením a upevněním nákladu na 
vozidle. Vzhledem k tomu, že má řidič relativně dostatek času na nakládku a může vhodným 
a promyšleným způsobem náklad zajistit je toto číslo zbytečně veliké. Je třeba také 
podotknout, že výrobce může vlastní konstrukcí vozidla, například vhodně rozmístěnými 
kotevními prvky nebo tvarem ložné plochy odpovídající povaze nákladu, ovlivnit bezpečnost 
jízdy tohoto vozidla a tím omezit vliv lidského faktoru. Cílem všech institucí zabývajících se 
bezpečností dopravy je snížení počtu dopravních nehod a s tím souvisejících hmotných škod 
a menšímu počtu usmrcených a zraněných osob.  
 
Cílem této diplomové práce je navrhnout funkční pneumaticko-mechanický zajišťovací 
mechanismus hákového typu, který je určen pro bezpečnou přepravu odvalovacích 
kontejnerů. Jedná se o součást nákladních přívěsů přepravujících kontejnery s celkovou 
hmotností vozu od 10 do 24 tun. Všechny tyto kontejnery jsou vyráběny dle německých 
norem DIN 30 722. Pro bezpečnou přepravu je požadováno, aby kontejner odolal 
v zajišťovacím mechanismu na ložné ploše přívěsu silám, které jsou vyvolány příčným 
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zrychlením o velikosti 5,0 m/s2. Dalším cílem je vypracovat technickou a výkresovou 
dokumentaci určenou pro výrobu a montáž navrhnutého mechanismu. 
 
Práce je určena výhradně pro školní potřeby FSI VUT v Brně a firmu SVAN Chrudim, s.r.o., 
zabývající se výrobou speciálních přívěsů a návěsů. Do výrobního programu firmy SVAN 
patří mimo jiné výroba přívěsů pro přepravu odvalovacích kontejnerů různých velikostí a 
typů. Výsledky této práce včetně výkresové dokumentace budou použity k  výrobě 
zajišťovacího mechanismu, který bude součástí přívěsů určených pro přepravu výše 
zmíněných kontejnerů. 
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2 Systém přepravy odvalovacích kontejnerů 

2.1 Odvalovací kontejner 
 
Rozměry odvalovacího kontejneru dle DIN 30 722 [5]. 
 
Tato norma platí mimo jiné pro 
odvalovací kontejnery s výškou 
závěsného třmenu 1570 mm (systém 
1570). Odvalovací kontejnery jsou 
určeny k ukládání, manipulaci a 
přepravě sypkých a volně ložených 
materiálů (odpadů, šrotu, stavebních 
materiálů, zeminy apod.) na 
jednoramenném nosiči kontejnerů. 
Odvalovací kontejner může být 

v provedení valník, kontejner, skříň, 
cisterna atd.  
 
Označení ocelového odvalovacího kontejneru (AB = Abrollbehälter) se světlou délkou 
kontejneru l1 = 6500 mm, pro vozidlo o celkové hmotnosti 26 t s výškou závěsného třmenu 
1570 mm: 
odvalovací kontejner DIN 30 722 – AB6500 – 26 – 1570 – St  
 
Připojovací rozměry kontejneru musí odpovídat rozměrům dle obr. 2 a tab. 1. 

 
obr. 2 Rozměry kontejneru dle DIN 30 722 

 
 

obr. 1 Odvalovací kontejner 
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tab. 1 Rozměry kontejneru dle DIN 30 722 a dle katalogu firmy CTS-servis spol.s r.o.  

vnitřní délka (A2) [mm] 4000 4500 5000 5500 6000 6250 6500 7000 
celková délka (A1) [mm] 4400 4900 5400 5900 6400 6650 6900 7400 
vnitřní výška (C2) [mm] 2250 
celková výška (C1) [mm] 2500 
vnitřní šířka (B2) [mm] 2340 
vnější šířka (B1) [mm] 2550 
objem [m3] 21,06 23,69 26,32 28,96 31,59 - 34,22 35,22
hmotnost [kg] 2110 2240 2460 2690 2860 - 3040 3300 
celková hmotnost [kg] 26 000 

 
Kontejner je vyroben z ocelových profilů a hraněných plechů. Použité materiály (polotovary) 
jsou v normě uvedeny pro všechny součásti kontejneru z našeho pohledu je pro potřeby této 
práce postačující informace o materiálu a polotovaru podélného nosníku:  
I-nosník 180 dle DIN 1025 z St 37-2 dle DIN EN 10025 
 
Z důvodu větší univerzálnosti nosičů (přívěsů) kontejnerů je voleno zamykání přímo na 
podélný profil 

2.2 Nosič kontejnerů 
 
Odvalovací kontejnery jsou určeny pro dopravu po železnici nebo po silnici. Na železnici jsou 
přepravovány na speciálně upravených vozech, tento železniční způsob dopravy není 
předmětem našeho zájmu. Pro potřeby firmy zabývající se výrobou přívěsů a návěsů 
nákladní automobilové dopravy, pro kterou zpracovávám tuto diplomovou práci, je namístě 
zabývat se nosičem kontejneru právě pro silniční nákladní dopravu. 
 
Nejčastěji v našich evropských podmínkách je kontejner přepravován na přívěsech s točnicí. 
Dále je možné kontejnery tohoto typu přepravovat na přívěsech s centrální tuhou nápravou 
tzv. tandem a také na návěsech. Podle požadavku firmy se budu v této práci zabývat 
točnicovým přívěsem uvedeným na obr. 3. 
 

 
obr. 3 Točnicový přívěs pro přepravu odvalovacích kontejnerů 
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Točnicové přívěsy jsou nejčastěji koncipovány tak, že v přední části je oj přivařená společně 
s přední nápravou na spodní rámeček z ocelových profilů, který je přišroubován na spodní 
část kuličkové otoče. Vrchní část otoče je přišroubována na hlavní rám vozu. Hlavní rám je 
svařený taktéž z ocelových válcovaných profilů a jeho součástí je ložná plocha, kde je 
z ocelových plechů svařená pojezdová dráha s bočním vedením pro rolny kontejneru. 
V zadní části hlavního rámu je zdola přivařená jedna nebo dvě nápravy. Dvounápravové 
spořádání točnicového podvozku umožňuje přívěsu zatáčet bez smyku kol. V provedení 
třínápravovém jsou kola zadních náprav smýkána po vozovce, jako je tomu u tandemových 
přívěsů a vícenápravových návěsů. Nejčastěji jsou nápravy vybaveny pneumatickým 
odpružením na vzduchových vacích. Velmi zřídka je stále zákazníky vyžadováno 
mechanické pérování na listových pružinách. Nápravy těchto užitkových automobilů jsou 
osazovány koly s pneumatikami různých nosností a rozměrů v jednomontáži či dvojmontáži 
dle požadavku zákazníka na celkovou hmotnost vozu, která se pohybuje od 10 do 24 tun. 
Nedílnou součástí přívěsu jsou dva příčníky zajišťovacího mechanismu, který je přivařen 
napevno k rámu a je náplní této diplomové práce. Další velmi důležitou součástí přívěsu je 
pneumatický brzdový okruh. Komplexním řešením se zabývají např. firmy WABCO, KNORR 
a Haldex. Pro provoz na pozemních komunikacích je dále nezbytný elektrický systém 
zabezpečující dodávku energie do osvětlení vozu a do elektronických řídících prvků brzd 
(ABS, EBS, …). 
 
Součástí točnicových přívěsů není hák pro manipulaci s kontejnerem. Tento manipulátor je 
namontován na nákladním automobilu (tahači). Na obr. 4 je uveden postup nakládky. 
Kontejner ležící na zemi, který je připraven na nakládku, zachycen hákem a pomocí 
manipulátoru natažen na prázdný automobil. Ten potom nacouve na zadní část přívěsu a 
kontejner přesune pomocí manipulátoru na přívěs. Řidič s autem potom opakuje akci 
s nakládkou druhého kontejneru na auto. Po připojení přívěsu do soupravy, natlakování 
vzduchových systémů a zajištění kontejneru, je takto naložená souprava připravena k jízdě 
do cílového místa určení. 
 

 
obr. 4 Nakládka kontejneru 
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3 Potřebná zajišťovací síla 
 
Jednou ze základních podmínek uložení a upevnění kontejneru na vozidlo a přívěs je 
zaručení pevného spojení nákladu s jeho ložnou plochou, odolávající všem obvyklým 
provozním režimům. Ochrana proti pohybu nákladu v případě působení neobvyklých sil, tedy 
zejména při dopravních nehodách, je ve většině případů nemožná. Jednak by takové 
upevnění vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, jednak je v mnoha případech prakticky 
neproveditelné. Hlavním důvodem je skutečnost, že při těžké dopravní nehodě je vozidlo a 
tím i náklad vystaveno zpomalením v 30 až 80 násobcích tíhového zrychlení. Obtížnost 
realizace účinné ochrany anebo ukotvení nákladu na ložné ploše vozidla je tak zřejmá. 
 
Z hlediska běžného provozu za obvyklých, v úvahu připadajících podmínek, je nutno zaměřit 
se na brzdění přívěsu, jízdu v oblouku a akceleraci, a to z hlediska možného posuvu a pádu 
překlopením. 
 

3.1 Posouzení z hlediska posouvajících sil 

3.1.1 Posun nákladu v podélném směru vpřed (brzdění přívěsu) 
 
Při brzdění přívěsu ve vodorovném směru platí: 

0FFF db2b1 =−+                 (1) 

 
kde:  Fb1,2……….. brzdné síly náprav [N] 
  Fd…………. setrvačná (decelerační) síla [N] 
 
Při předpokladu, že je intenzivně brzděno na mezi blokování všech kol vozidla, je součinitel 
adheze využitý všemi koly stejný. Dle [1] jsou pneumatiky v běžném provozu schopny 
dosáhnout součinitele adheze na suchém povrchu pro zablokovaná kola hodnot maximálně 
0,8. Pro brzděné odvalující se kolo při optimální míře skluzu na přívěsu s protiblokovacím 
zařízením (ABS, EBS) by bylo nutno uvažovat velikost dosažitelných hodnot poněkud 
vyšších. Tuto skutečnost zanedbáme a můžeme tedy psát: 
 

gmμFd ××=                  (2) 

 
kde:  Fd …setrvačná (decelerační) síla [N] 

m  …hmotnost vozidla včetně nákladu [kg] 
  g  …tíhové zrychlení [m/s2] 
  μ …součinitel adheze [-] 
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K vlivu zpomalení přívěsu přistupuje při brzdění ještě vliv náklonu, který dále zvyšuje nároky 
na kotvící síly. V opačném směru proti působení setrvačných sil působí tření mezi povrchem 
ložné plochy a dosedací plochou kontejneru.  
 
Z výše uvedeného plyne, že s jistotou lze ukotvení proti pohybu nákladu směrem vpřed 
provést silou rovnou nebo větší než 100% tíhy nákladu.  
 

3.1.2 Posun nákladu v příčném směru (průjezd zatáčkou) 
 
Při průjezdu zatáčkou nebo při vyhýbacím manévru musíme brát v úvahu působení 
setrvačných sil v příčném směru. Jejich působení je znázorněno na obr. 5. 
 
Velikost setrvačné síly v příčném směru je dána vztahem: 

R
vmamF

2

yo
×

=×=                (3) 

 
kde:  Fo  …odstředivá (setrvačná) síla [N] 
  ay  …příčné zrychlení [m/s2] 
  v  …rychlost pohybu soupravy (vozidlo-přívěs) [m/s] 
  R  …poloměr zatáčky [m] 
  m  …hmotnost [kg] 
 

 
obr. 5 Působení odstředivé síly při jízdě obloukem 
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Pro potřeby této práce je třeba provést rozbor silového působení v příčném směru a je třeba 
vycházet z výsledků měření provedených ke způsobu jízdy v praktickém provozu dle 
literatury [1]. Tato měření prokázala, že je využíváno nižších hodnot příčného zrychlení, než 
by umožňoval stav techniky, zejména adhezní možnosti pneumatik. Důvodem je 
psychologická bariéra, která průměrným řidičům zabraňuje použití vyšších příčných zrychlení 
za jízdy vysokou rychlostí. Křivka zjištěné závislosti velikosti využívaného příčného zrychlení 
na rychlosti jízdy je uvedena na graf. 1. Maximum křivky představuje hodnota 4,1 m/s2. Na 
základě stejné úvahy jako v případě brzdění a při zakalkulování určité rezervy stanovit pak 
můžeme požadavek, aby kotvení nákladu odolávalo silám odpovídajícím příčnému zrychlení 
5,0 m/s2.  
 
Absolutní velikost kotvících sil by měla činit alespoň 50% tíhy nákladu (při zanedbání třecích 
sil mezi nákladem a podložkou). 
 

 
graf. 1 V běžném provozu dosahovaná příčná zrychlení 

 

3.1.3 Posun nákladu v podélném směru (akcelerace a zpětný chod) 
 
Při kotvení nákladu je nutno se vypořádat rovněž se silami vznikajícími při akceleraci a při 
zpětném chodu (couvání), které mají snahu posunovat kontejner směrem proti původnímu 
směru pohybu. 
 
Dle literatury [1] je rozjezd moderních užitkových silničních vozidel a jejich souprav 
v počáteční fázi prováděn se zrychlením do cca 2,5 m/s2. Případné intenzívní brzdění při 
couvání je obvykle prováděno z malé rychlosti jízdy, souprava je zpravidla zastavena dříve, 
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než na plno naběhnou brzdné síly. Velikost dosaženého brzdného zpomalení je tedy 
omezena. Z těchto důvodů lze požadovat, aby kotvení odolávalo silám odpovídajícím 
zpomalení (resp. zrychlení) do cca 5,0 m/s2.  
 
Absolutní velikost kotvících sil vztažená k tíze nákladu by měla dosahovat alespoň 50% tíhy 
nákladu. 
 

3.1.4 Posouvající síly – shrnutí a řešení 
 
Tyto požadavky jsou přehledně uvedeny na obr. 6 a plně korespondují s požadavky 
německé směrnice VDI 2700. 
 

 
obr. 6  Požadavek na zajišťovací síly (shrnutí) 

 
Kotvení kontejneru je v našem případě řešeno vlastní konstrukcí ložné plochy přívěsu. Kde 
proti silám působícím při brzdění jsou v přední části vozu na čele ložné plochy navařeny 
zarážky z válcovaných profilů. Při jízdě obloukem je kontejner zajištěn proti pohybu 
v příčném směru podélnými profily, které jsou součástí ložné plochy. Kontejner je mezi tyto 
profily uložen. 

3.2 Posouzení z hlediska klopných momentů 
 
Náklad na ložné ploše musí odolávat jak silám posuvným, tak i možnosti pádu překlopením 
na této ploše. Pád přepravovaného nákladu je stejně nebezpečný jako jeho posun. Kontejner 
se může teoretiky převrátit ve čtyřech směrech. Překlopení v podélném směru vpřed a vzad 
řešit nebudeme, protože je kontejner dostatečně dlouhý a výslednice tíhové síly a sil 
působících při brzdění a akceleraci nevychází přes klopnou hranu.  
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3.2.1 Překlopení kontejneru vlivem příčných sil při projíždění obloukem 
 
Rozbor možnosti pádu přepravovaného 
kontejneru z hlediska působících sil na tento 
kontejner je uveden na obr. 7. 
 
Těleso je na mezi stability, tedy na mezi 
převrácení, tehdy, když výslednice vodorovné síly 
a tíhy prochází právě klopnou hranou K.  
 
Pro výpočet kotevních sil potřebných pro 
vyrovnání momentů vznikajících vlivem působení 
odstředivých zrychlení na kontejner budeme 
vycházet ze zjednodušeného modelu. Tento 
model je uveden na obr. 8 a vychází z úvahy, že 
kotevními silami je uveden kontejner do silové 
rovnováhy. Protože je kontejner v klidu a 
nepohybuje se můžeme uvažovat statickou 
silovou rovnováhu. Z obrázku je patrné, že qay je 
vnější spojité zatížení od příčných odstředivých 
zrychlení a qg je spojité zatížení od tíhového 
zrychlení. 

 
obr. 8 Model vnějšího zajištění kontejneru 

 
Pro tíhovou sílu platí: 

gmFg ⋅=                  (4) 

kde:  m …hmotnost kontejneru s nákladem [kg] 
  g …tíhové zrychlení [m/s2] 

obr. 7  Mez stability nákladu 
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Dále potom můžeme pro spojité zatížení od tíhové síly psát: 

cc

g
g b

gm
b
F

q ⋅
==                 (5) 

1-
g

g

mN 84635,294q
2,55

9,8122000q

⋅=

⋅
=

 

 
kde:  m …hmotnost kontejneru s nákladem [kg] 
  g …tíhové zrychlení [m.s-2] 
  bc …celková šířka kontejneru [m] 
 
Pro odstředivou sílu platí: 

yay amF ⋅=                  (6) 

 
Potom pro spojité zatížení od odstředivé síly můžeme psát: 

c

y

c

ay
ay h

am
h
F

q
⋅

==                (7) 

1-
ay

ay

mN 44000q
2,5

522000q

⋅=

⋅
=

 

 
kde:  m …hmotnost kontejneru včetně nákladu [kg] 
  ay …příčné zrychlení od odstředivých sil [m.s-2], viz kapitola 3.1.2 
  hc …celková výška kontejneru [m] 
 
Výpočet potřebné zajišťovací síly 
 

 
obr. 9 Model zatížení kontejneru – uvolnění vazeb 
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Rovnice statické rovnováhy pro celý kontejner dle obr. 9. 
Kde ve vodorovné ose x platí: 

0R-hq         :F Bxcayx =⋅               (8) 

 
Dále ve svislé ose y platí: 

0RRbq-       :F ByAycgy =++⋅             (9) 

 
Potom točivé momenty kolem bodu B jsou: 

0bR
2
hq

2
bbbbbq       :M 2Ay

2
c

ay

2
3

2
2

2
1

21gB =⋅−⋅−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅⋅
+⋅⋅        (10) 

 
z rovnice (8) vyjádříme jedinou reakci působící ve vodorovné ose: 

cayBx hqR ⋅=                 (11) 

N 110000R
2,544000R

Bx

Bx

=
⋅=

 

 
Dále z rovnice (10) vyjádříme a vypočítáme svislou reakci v bodě A: 

2

2
c

ay

2
3

2
2

2
1

21g

Ay b
2
hq

2
bbbbbq

R
⋅−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −+
+⋅⋅

=           (12) 

N 31424,475R
0,983

2
2,544000

2
0,78350,9830,78350,9830,783584635,294

R

Ay

2222

Ay

−=

⋅−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −+
+⋅⋅

=  

 
Nakonec z rovnice (9) vyjádříme svislou reakci v bodě B: 

AycgBy RbqR −⋅=                (13) 

N 24724,465R
31424,475)(2,5584635,294R

By

By

=

−−⋅=
 

 
K lepšímu pochopení a vyhodnocení výše uvedených výsledků je na místě krátká úvaha. 
 
Vlivem působení odstředivého zrychlení ay dojde k porušení vazby A a kontejner se začne 
otáčet kolem vazby B. K udržení kontejneru na ložné ploše přívěsu je zapotřebí minimálně 
stejně velké síly s opačným směrem působení, než-li síla RAy. Z tohoto výpočtu vyplývá 
potřeba zajišťovacího mechanismu k bezpečné přepravě kontejnerů v silniční dopravě. Při 
použití dvou příčníků se zajišťovacím mechanismem, které jsou v těchto aplikacích běžně 
používané, jsou v činnosti dva levé háky, z celkového počtu čtyř háků na voze, při zatáčení 
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soupravy doleva a dva pravé háky při zatáčení soupravy doprava. Myšleno ve směru jízdy 
soupravy. Rameno působící síly od háků zajišťujících kontejner blíže ke klopné hraně 
kontejneru je zanedbatelně malé oproti hákům dále od klopné hrany. Jak je již výše zmíněno 
ve skutečnosti dochází k funkční činnosti všech čtyř háků po obou stranách vozu, ale pro 
zjednodušení je tato skutečnost zanedbána, a bereme ji v úvahu jako navýšení 
bezpečnostního koeficientu. Dále je ve výpočtu zanedbán náklon přívěsu, který je způsoben 
odpružením náprav přívěsu a také sklonem vozovky v příčném i podélném směru. 
 
Velikost síly potřebné k zajištění na jeden hák 
Vycházíme tedy dle výše uvedené úvahy z předpokladu, že reakční síla RAy je právě ta síla, 
která je potřeba minimálně stejně velkou silou působící opačným směrem neutralizovat.  
 
Potom platí rovnice rovnováhy: 

0RF Ayzajist =+                 (14) 

 
kde:  Fzajist …zajišťovací síla [N] 
  RAy …reakční síla působící na kontejner v bodě A [N] 
 
při použití dvou příčníku dále platí: 

2
R

F Ay
zajist

−
=                 (15) 

( )

N 15712,238F
2

31424,475F

zajist

zajist

=

−−
=

 

 
Fzajist je minimální síla potřebná k pevnému spojení kontejneru a přívěsu při průjezdu 
zatáčkou. Jeden hák mechanismu tedy musí kontejner přitáhnout k ložné ploše vleku silou 
s minimální hodnotou 15712,24N.  

3.2.2 Pád prázdného kontejneru vlivem působení větru 
 
Vystižení zatížení větrem je vzhledem k charakteru působení větru poměrně komplikovanou 
záležitostí. Zatížení větrem může na kontejner působit obecně všemi směry, ale v obvyklých 
případech se uvažuje, že působí vodorovně, a to v tom směru, který je pro posouzení 
řešeného problému nejnepříznivější. Zatížení větrem se projevuje statickou a dynamickou 
složkou. Statická složka se projevuje jako tlak, sání nebo tření. Dynamická složka se u 
nízkých a neštíhlých objektů neuvažuje. 
 
Základní referenční rychlost větru vb se určuje podle větrné mapy ČR [9], která je 24 m/s 
nebo 26 m/s. Pro potřeby této práce je volena rychlost 26 m/s. 
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Tzv. charakteristická střední rychlost větru je ovlivněna místními vlivy a platí: 

borm vccv ⋅⋅=                 (16) 

 
kde:  vm  …charakteristická střední rychlost větru [m/s] 

co  …součinitel výšky, do 10 m výšky co(z) = 1 
  cr  …součinitel drsnosti terénu 

vb  …referenční rychlost větru 
 
Pro výpočet vztahu (16) potřebujeme součinitel drsnosti terénu,  
pro 200mzzz maxmin =≤≤  

( )0rr zzlnkc ⋅=                 (17) 

[-] 0,8072c
0,05
3,5ln

0,05
0,050,19c

z
zln

0,05
z0,19c

r

0,07

r

0

0,07
0

r

=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅=

 

 
kde:  cr   …součinitel drsnosti terénu [-] 

( )0,07
0r 0,05z0,19k ⋅=           (18) 

  z   …výška nad terénem [m] 
  z0, zmin  …určíme z lit. [9] 
 
Potom můžeme číselně vyjádřit rychlost větru ze vztahu (16) 

borm vccv ⋅⋅=                 (19) 

20,9872m/sv
2610,8072v

m

m

=
⋅⋅=

 

 
Pro určení zatížení je dále významný maximální charakteristický tlak větru podle vztahu: 

[ ] 2
mvp vρ0,5I71q ⋅⋅⋅⋅+=               (20) 

 
kde:  qp  …maximální charakteristický tlak větru [N/m2] 
  ρ  …poměrná hustota vzduchu, obvykle 1,25 kg/m3 
  Iv  …intenzita turbulence 
 
Intenzita turbulence 

( )[ ] 1
0v zzlnI −=                 (21) 

( )[ ]
[-] 0,2354I
0,053,5lnI

v

1
v

=
= −
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Potom můžeme dopočítat vztah (20), který vyjadřuje maximální charakteristický tlak větru. 

[ ]
[ ]

2
p

2
p

2
mvp

N/m  728,91q

20,98721,250,50,235471q

vρ0,5I71q

=

⋅⋅⋅⋅+=

⋅⋅⋅⋅+=

 

 
Tlak větru působící na vnější povrch objektu 

ppe10e qcw ⋅=       (22) 

2
e

e

N/m  583,128w
728,910,8w

=

⋅=
 

 
kde:  we   …tlak větru [N/m2] 
  cpe10  …součinitel velikosti plochy je 

    dle [8] roven hodnotě 0,8 
 

Z tlaku větru působícího na plochu kontejneru 
vypočteme velikost působící síly na kontejner 
v příčném směru, kolmo na směr jízdy soupravy. 
 
Z  obr. 10 jsou patrné rozměry kontejneru tvořící návětrnou plochu, vypočtenou dle: 

cc hlS ⋅=                  (23) 

2m 18,5S
2,57,4S

=

⋅=
 

 
kde:  S …boční plocha kontejneru [m2] 

lc …celková délka kontejneru [m] 
  hc …celková výška kontejneru [m] 
 
Potom síla působící na kontejner vlivem bočního větru je rovna: 

SqF pvitr ⋅=                  (24) 

 
Z toho spojité zatížení: 

c

p
vitr h

Sq
q

⋅
=                  (25) 

1-
vitr

vitr

mN  4315,15q
2,5

18,5583,128q

⋅=

⋅
=

 

 
 

obr. 10 Základní rozměry kontejneru 
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Pro tíhovou sílu platí: 
gmFg ×=                  (26) 

 
kde:  m …hmotnost prázdného kontejneru [kg] 
  g …tíhové zrychlení [m/s2] 
 
Dále potom můžeme pro spojité zatížení od tíhové síly psát: 

cc

g
g b

gm
b
F

q ⋅
==                 (27) 

1-
g

g

mN 12695,29q
2,55

9,813300q

⋅=

⋅
=

 

kde:  m …hmotnost prázdného kontejneru dle tab. 1 [kg] 
  g …tíhové zrychlení [m.s-2] 
  bc …celková šířka kontejneru [m] 
 
Potom dosazením do rovnice (12) vypočítáme hodnotu RAy pro zatížení prázdného 
kontejneru větrem: 

2

2
c

vitr

2
3

2
2

2
1

21g

Ay b
2
hq

2
bbbbbq

R
⋅−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −+
+⋅⋅

=           (28) 

N 2468,44R
0,983

2
2,54315,15

2
0,78350,9830,78350,9830,783512695,29

R

Ay

2222

Ay

=

⋅−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −+
+⋅⋅

=  

 
Vzhledem k tomu, že hodnota síly RAy je kladná, můžeme konstatovat, že kontejner vlivem 
zatížení větrem nespadne z ložné ploch přívěsu. Pokud by byl kontejner zatěžován pouze 
větrem, jehož rychlost 26 m/s je průměrná pro Českou republiku, nemusel by mít žádné 
jištění kotevními prvky. V běžném provozu ovšem působí na náklad obecně mnoho jiných 
zatěžovacích faktorů. 

3.2.3 Kombinace působení větru a odstředivé síly při průjezdu zatáčkou 
 
Velmi ojediněle by se mohlo v provozu stát, že by na soupravu s naloženými kontejnery 
působilo jak odstředivé zrychlení při průjezdu zatáčkou, tak by se ještě z boku do soupravy 
opíral silný vítr. Schématické znázornění zatížení je na obr. 11. Budeme-li předpokládat, že 
mezi vozovkou a pneumatikami nedojde ke smyku a že nedojde k překlopení přívěsu včetně 
nákladu, tak připadá v úvahu pouze možnost překlopení kontejneru přes jeho klopnou hranu. 
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obr. 11  Kombinace zatížení – vítr a odstředivá síla 

 
V první řadě sečteme obě spojité zatížení, z rovnic (7) a (25) 

vitrayk qqq +=                 (29) 

1-
k

k

mN 48015,15q
4015,1544000q

⋅=

+=
 

 
Dále dosazením do již výše uvedené rovnice (12) vypočítáme hodnotu RAy pro kombinované 
zatížení plného kontejneru: 

2

2
c

k

2
3

2
2

2
1

21g

Ay b
2
hq

2
bbbbbq

R
⋅−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −+
+⋅⋅

=           (30) 

N 44732,26R
0,983

2
2,548015,15

2
0,78350,9830,78350,9830,783584635,294

R

Ay

2222

Ay

−=

⋅−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −+
+⋅⋅

=  

 
Kde na jeden hák působí síla: 

2
R

F Ay
zajist

−
=                 (31) 

( )

N 22366,13F
2

44732,26F

zajist

zajist

=

−−
=
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Pro potřebu této práce budeme vycházet z předpokladu, že je třeba zajistit kontejner proti 
nejvíce nepříznivému stavu. Nebereme v úvahu síly působící na náklad při nehodě, ale 
počítáme pouze se silami v provozních podmínkách, tak abychom nehodě předešli. Potom je 
nezbytné kontejner přitáhnout k ložné ploše přívěsu silou jednoho háku o hodnotě 
22366,13 N. Takto vhodně nastaveným mechanismem bude zajištěna bezpečná přeprava 
odvalovacích kontejnerů po silničních komunikacích. 
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4 Konstrukční varianty řešení (vývoj) 
 
Konečné podobě mechanismu, tak jak je řešen v této práci, předcházelo několik vývojových 
stupňů, které jsou popsány v této kapitole. 
 

4.1 Původní provedení – TYP I 
 
V případě původní varianty zajišťovacího mechanismu, který je uveden na obr. 12, kde je 
jako pracovního prvku užito jednoho kombinovaného pružinového membránového válce 
(výrobcem označovaným jako válec Tristop), je v případě absence vzduchového média 
zajišťovací mechanismus uzavřen. Pružina uvnitř válce Tristop typ 30 je schopná vyvinout 
sílu na tlačnou tyč v hodnotě přibližně 12000N při tlaku ve válci 6,5 bar.  
 

 
obr. 12 Původní provedení – TYP I 

 
Je-li v pružinové části válce Tristop vzduchové médium pod potřebným tlakem, je tlačná tyč 
válce v zasunuté poloze a mechanismus je otevřený. Tato otevřená poloha je určena 
k manipulaci s naloženým či prázdným kontejnerem. Po usazení kontejneru na ložnou 
plochu přívěsu je před jízdou nutné kontejner zajistit vysunutím knoflíku ovládacího ventilu. 
Potom dojde k vypouštění tlakového vzduchu z pružinového válce (1) a síla pružiny začne 
vysunovat tlačnou tyč se závitem (2). Vlivem pohybu tlačné tyče, na které je přišroubován 
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„motýlek“ (3) dojde přes čep (4) k otáčení kulisy (5) na čepu (6), který je uložen v příčníku 
(7). Kulisa tlačí přes čep (8) na táhlo (9), které složené z dvou šroubů s očkem a matice na 
jedné straně s levým a na druhé straně s pravým závitem. Táhlo je zobrazeno na obr. 13. 
Otáčením matice byla upravována délka táhla, čímž byl mechanismus vhodně nastaven, tak 
aby oba háky dosedaly do konečné polohy současně. Dále táhlo otáčí přes čep (10) hákem 
(12) kolem čepu (11), který je pevně spojen s rámem vozidla. Po dosednutí háku (12) na 
vnitřní stranu pásnice podélného I - profilu kontejneru je kontejner zajištěn. V této poloze by 
měl být pevně spojen s ložnou plochou přívěsu. Základní nevýhodou, proč byla tato 
koncepce potřeba zdokonalit nebo přímo nahradit jinou, byla nedostatečná síla k upevnění 
kontejneru. Potřebné síly nebylo dosaženo špatným návrhem geometrie, díky těmto 
geometrickým poměrům byla síla vyvíjená na válec několikanásobně vyšší než síla působící 
na hák od kontejneru.  
 

 
obr. 13 Model – TYP I 

 

4.2 První úprava původního provedení – TYP II 
 
Druhá varianta vychází z původního provedení. Je použit také jeden válec Tristop a liší se 
pouze tvarem a umístěním háku. Kde byl bod otáčení háku (čep (11)) posunut více pod 
styčnou plochu háku a profilu kontejneru, tak aby bylo minimalizováno rameno síly od 
kontejneru namáhaného bočními silami a tím zmenšen moment od této síly. Mechanismus v 
„laboratorních“ podmínkách fungoval dle předpokladu, ovšem objevily se problémy s tvarem 
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háku respektive s trajektorií koncového bodu háku, jak je vidět na obr. 14. Často dochází 
k tomu, že běžně v provozu  užívaný  kontejner  není  rovný  a  je  vlivem  působení  nákladu 
 

 
obr. 14 Popis TYP II 

 

a jiných vnějších vlivů pokroucený. Dále pokud kontejner 
byl v době nakládky či vykládky položen na nezpevněnou 
plochu, dochází také k tomu, že se na dosedací plochy 
(podélný I-profil) nalepí nečistoty. Takto pokroucený a 
znečištěný kontejner nedosedne ideálně na ložnou 
plochu přívěsu a hákový mechanismus tohoto typu není 
schopen kontejner zachytit. Hák narazí do boční stěny I-
profilu a pokud se háku na druhé straně podaří kontejner 
zachytit, dojde k vyhnutí kulisy (5) a ohnutí tlačné tyče 
(2) Tristop válce. Po několika stovkách cyklech takto 
nezdárně zajištěného kontejneru dojde k prasknutí tlačné 
tyče pneumatického válce a zajišťovací mechanismus je 
vyřazen z provozu. Další velkou nevýhodou bylo, že 
v případě správného zajištění kontejneru se vlivem 
vibrací při jízdě hák „zakousl“ do podélného profilu 
kontejneru takovou silou, že jej nebylo možné otevřít. 

obr. 15 Model háku 
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Model háku je uveden na obr. 15. Z geometrických poměrů vyplívá, že není možné 
dosáhnout lepší trajektorie háku – tak aby zajistil profil kontejneru v koncové poloze a 
v průběhu otáčení vznikaly větší vůle mezi kontejnerem a špičkou háku. Toho může být 
dosaženo pouze posunutím osy otáčení háku. Tím ovšem dochází k zvětšení ramene a 
následně potom momentu. Ukázalo se tedy, že tato cesta nevede k požadovanému cíli a je 
nutné zkonstruovat nový typ zajištění. 

4.3 Dvojdílný hák – TYP III 
 

 
obr. 16 Dvojdílný hák – TYP III 

 
Na následujícím typu byl vyřešen problém s narážením 
háku na I-profil jeho doplněním o páku. Je použit stále 
jeden pružinový membránový válec (Tristop), který 
pohybem tlačné tyče (2) vzhůru otáčí přes motýlek (3) 
kulisou (5), ta ale oproti předchozím provedením, kde 
táhlo přitahovala k sobě, nyní táhlo (9) tlačí na hák (12). 
Hák se otáčí kolem čepu (13) (fáze 1) páky až do 
okamžiku, kdy narazí na stojinu I-profilu (s dostatečnou vůlí nad pásnicí, viz obr. 17 – fáze 
2). Poté se začne páka (14) otáčet kolem čepu (11) v rámu a tím přitahuje hák k pásnici 
podélného profilu. Po dosednutí háku na pásnici (fáze 3) je kontejner zajištěn. Takto 
navržený mechanismus byl dostatečně silný pro zajištění kontejneru při námi uvažovaném 
kombinovaném zatížení (zatáčka + vítr). Avšak přesto, že byl mechanismus po silové i 
kinematické stránce vhodný, při opakovaném testování nepříznivých stavů (špatně nasazený 
nebo deformovaný kontejner) se na zkušebním příčníku projevily nedostatky této koncepce. 
Kdy v těchto extrémně nepříznivých podmínkách, které ovšem mohou v praxi nastat, se 
ukázal nedostatek společného ovládání pravé a levé strany zajištění. Došlo k situaci, kdy byl 
jeden z háků zajištěn dříve (kontejner byl nakloněn). Tím došlo k vyhnutí celého mechanismu 

obr. 17 Postup zavírání 
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a po několika desítkách zkušebních cyklech došlo k ohnutí a následně potom, po zhruba 
jednom stu cyklů, k prasknutí tlačné tyče vzduchového válce a dále pak k odjištění 
kontejneru. Tato skutečnost je z hlediska bezpečnosti silničního provozu nepřijatelná a bylo 
potřeba tento problém vyřešit. 

4.4 Dělený příčník – TYP IV 
 
Myšlenka dalšího vývoje je založena na zjednodušení celého mechanismu (snížení počtu 
dílů) a na použití dvou jednoduchých membránových válců o tlačné síle každého z nich 
12000 N (při 6,5 bar) ovládajících levou a pravou stranu mechanismu samostatně, viz obr. 
18 . Této úpravy je dosaženo použitím dílů, které jsou totožné z předchozího typu (TYP III) 
tak, aby nebylo nutné tyto díly vyrábět znovu. Použitím dvou válců oproti jednomu se 
předejde praskání tlačné tyče. Tento poslední vývojový stupeň je řešen v diplomové práci. 
Výraznou změnou je dělený příčník, který umožňuje vhodné umístění pneumatického 
membránového válce, což je nezbytné pro dobrou kinematickou funkci mechanismu a dále je 
to výhodné z hlediska silových poměrů (viz dále). 
 

 

 
obr. 18 Dělený příčník – TYP IV a detailní pohled na mechanismus 
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5 Poslední konstrukční řešení – TYP IV 

5.1 Výpočet (rovnice statické rovnováhy) 
 
Před samotným řešením je třeba 
navrhnout vhodné schéma nahrazující 
skutečný mechanismus. Ve výpočtu 
metodou rovnic statické rovnováhy jsou 
řešeny nehmotné součásti háku (1) a 
páky (2). Na hák (1) působí jedna vnější 
síla FV od pneumatického membránového 
válce přes otočnou vazbu V. Tato síla FV 
je vyrovnána reakcemi ve vazbě A, která 
představuje profil kontejneru (4), a vazbě 
B. Vazba A zachycuje síly v ose x a y a 
dovoluje otáčení konce háku kolem osy z. 
Vazba B spojuje součásti (1 a 2) 
mechanismu a nepřenáší momenty v ose 
z. Páka (2) je rotační vazbou C uložena 
v pevném rámu (3) a působí na ní reakce 
z háku (1), se zachováním principu akce a 
reakce. Dále páku přitahuje tažná pružina 
v bodě P silou FP k rámu (3), tato síla 
mechanismus otevírá, je však nezbytná 
z kinematického hlediska. Pro naši 
aplikaci je potřeba vypočítat reakční sílu 
ve vazbě A, která přidržuje kontejner na 
ložné ploše přívěsu. Další síly působící ve 
vazbách je třeba také spočítat tak, aby 
mohly být vhodně navrženy čepy, které 
zajišťují otáčení v rotačních vazbách. 
 
Hák (těleso 1) – rovnice statické rovnováhy 
 
Na obr. 20 jsou vyobrazeny síly působící na hák. 
 
ve vodorovné ose x platí: 

0FRR VxBxAx =−+                (32) 

 
ve svislé ose y platí: 

0FRR VyByAy =+−                (33) 

obr. 19 Hákový mechanismus  
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točivé momenty v ose z kolem bodu A: 
0xFyFxRyR 11Vy11Vx12By12Bx =⋅+⋅−⋅+⋅  (34) 

 
dále platí doplňkové rovnice: 

sinγRR BBy ⋅=        (35) 

cosγRR BBx ⋅=        (36) 

sinαFF VVy ⋅=        (37) 

cosαFF VVx ⋅=        (38) 

 
 
 
 
 

 
dosazením rovnic (35, 36, 37, 38) do rovnice (34) dostaneme: 

0xsinαFycosαFxsinγRycosγR 11V11V12B12B =⋅⋅+⋅⋅−⋅⋅+⋅⋅      (39) 

 
z této rovnice vyjádříme ?)( =γBR  

( )
1212

1111V
B ycosγxsinγ

xsinαycosαFR
⋅+⋅
⋅−⋅⋅

=             (40) 

 
páka (těleso 2) – rovnice statické rovnováhy 
 
Na obr. 21 jsou vyobrazeny síly působící na těleso páky. 
 
Ve vodorovné ose x platí: 

0FRR PxBxCx =+−       (41) 

 
Ve svislé ose y platí: 

0FRR PyByCy =−+       (42) 

 
Točivé momenty v ose z kolem bodu C: 

0xFyFxRyR 22Py22Px12By21Bx =⋅+⋅+⋅+⋅− (43) 

 
Dále platí doplňkové rovnice: 

sinγRR BBy ⋅=        (44) 

cosγRR BBx ⋅=        (45) obr. 21 Působení sil na páku 

obr. 20 Působení sil na hák 
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sinβFF pPy ⋅=                 (46) 

cosβFF PPx ⋅=                 (47) 

 
Dosazením rovnic (44, 45, 46, 47) do rovnice (43) dostaneme: 

0xsinβFycosβFxsinγRycosγR 22P22P12B21B =⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅−      (48) 

 
Obdobně jako u tělesa 1 vyjádříme z této rovnice ?)( =γBR  

( )
2121

2222P
B ycosγxsinγ

xsinβycosβFR
⋅−⋅

⋅−⋅−⋅
=             (49) 

 
dále pokračujeme dle předešlé úvahy a vycházíme z rovností rovnic (40) a (49) 

( ) ( )
2121

2222P

1212

1111V

ycosγxsinγ
xsinβycosβF

ycosγxsinγ
xsinαycosαF

⋅−⋅
⋅−⋅−⋅

=
⋅+⋅
⋅−⋅⋅

       (50) 

 
vyjádřením z předchozí rovnice dostaneme vztah pro výpočet úhlu γ : 

( )[ ] ( )[ ]
( )[ ] ( )[ ]1111V212222P12

1111V212222P12

xsinαycosαFxxsinβycosβFx
xsinαycosαFyxsinβycosβFytgγ
⋅−⋅⋅⋅+⋅−⋅−⋅⋅−
⋅−⋅⋅⋅+⋅−⋅−⋅⋅

=    (51) 

 
dosadíme do rovnice (51) číselné hodnoty a dopočteme tangens úhlu γ . 

( )[ ] ( )[ ]
( )[ ] ( )[ ]

5,286tg
9,2sin10,26118,6cos10,261200013,17,6sin17,58180,82cos17,5868313,4

9,2sin10,26118,6cos10,2612000897,6sin17,58180,82cos17,58683157,5
tg

=
⋅−⋅⋅⋅+⋅−⋅−⋅⋅−

⋅−⋅⋅⋅+⋅−⋅−⋅⋅
=

γ

γ

 
z toho vyplývá velikost úhlu γ  na obr. 22: 

°= 79,287γ  

 
dosazením vypočítaného úhlu γ  do rovnice (40) vypočítáme 

sílu RB působící v bodě B. 
( )

1212

1111V
B ycosγxsinγ

xsinαycosαFR
⋅+⋅
⋅−⋅⋅

=      (52) 

( )

32546,26NR
157,5cos79,28713,4sin79,287

9,2sin10,26118,6cos10,2612000R

B

B

=
⋅+⋅

⋅−⋅⋅
=

 

 
z rovnice (33) vyjádříme sílu RAy, dosadíme doplňkové rovnice (35) a (37) a vypočteme její 
hodnotu 

sinαFsinγRFRR VBVyByAy ⋅−⋅=−=            (53) 

obr. 22 Úhel γ v bodě B
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29841,8NR
sin10,2612000sin79,28732546,26R

Ay

Ay

=

⋅−⋅=
 

 
Tato hodnota je námi požadovaná hodnota na zajištění kontejneru, která při porovnání 
s výslednou hodnotou ze vztahu (31) , kde byla spočítána potřebná její minimální velikost 
vykazuje ještě dostatečnou míru bezpečnosti.  
 

N 366,13 22 N 841,8 29
FR zajistAy

≥

≥
              (54) 

 
Pro potřeby dalších výpočtů pevnosti čepů je ještě zapotřebí dopočítat všechny ostatní 
neznámé hodnoty vyskytující se v rovnicích statické rovnováhy obou těles. 
 
reakční síly v bodě A – místo styku podélného profilu (těleso 4) s hákem zajištění (těleso 1) 
 
sílu RAx vyjádříme a vypočítáme z rovnice (32) 

sinαRcosαFRFR BVBxVxAx ⋅−⋅=−=            (55) 

6011,13NR
sin10,2632546,26cos10,2612000R

Ax

Ax

=
⋅−⋅=

 

 
sílu RAy jsme již vypočítali, viz výše, pro úplnost ji uvedeme ještě jednou 

sinαFsinγRFRR VBVyByAy ⋅−⋅=−=            (56) 

29841,8NR
sin10,2612000sin79,28732546,26R

Ay

Ay

=

⋅−⋅=
 

 
reakční síly v bodě B – síly působící na čep spojující hák (těleso 1) s pákou (těleso 2) 
 
číselnou hodnotu síly RB jsme již počítali, proto můžeme sílu RBx vypočítat z rovnice (36) 

cosγRR BBx ⋅=                 (57) 

6053,92NR
cos79,2832546,26R

Bx

Bx

=
⋅=

 

 
sílu RBy potom vypočítáme z rovnice (35) 

sinγRR BBy ⋅=                 (58) 

31978,26NR
sin79,2832546,26R

By

By

=

⋅=
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reakční síly v bodě C – síly působící na čep spojující zajišťovací mechanismus přes páku 
(těleso 2) s příčníkem (základní těleso 3), který je pevně spojen svarem h hlavním rámem 
přívěsu. 
 
Sílu RCx působící ve vodorovné ose vyjádříme a spočítáme z rovnice (41) 

cosβFcosγRFRR PBPxBxCx ⋅−⋅=−=            (59) 

5398,9NR
cos17,578683cos79,28732546,26R

Cx

Cx

=
⋅−⋅=

 

 
sílu RCy působící ve svislé ose vyjádříme a spočítáme z rovnice (42) 

sinγRsinβFRFR BPByPyCy ⋅−⋅=−=             (60) 

31772,73NR
sin79,28732546,26sin17,578683R

Cy

Cy

−=

⋅−⋅=
 

 
Ze záporného znaménka plyne, že síla působí jiným (opačným) směrem než je vyobrazena 
na obr. 21, její velikost v absolutní hodnotě zůstává. 
 
Přehledně zobrazené výsledky všech vypočtených a vstupních sil jsou uvedeny v tab. 2, 
všechny velikosti jsou uvedeny  absolutní hodnotě a v N. 
 
tab. 2 Shrnutí výsledků silové rovnováhy 

Síly vstupující do mechanismu 
FV 12000 
FP 683 
Síly vypočítané 
RAx 6011,13 
RAy 29841,8 
RBx 6053,92 
RBy 31978,26 

RB 32546,26 

RCx 5398,9 
RCy 31772,73 

RC 32228,16 

 
 

5.2 Teoretické ověření výpočtu – program ADAMS 
 
Pro teoretické ověření výpočtu jsem vybral program MSC.ADAMS®. Tento program je určen 
na počítačové modelování skutečných mechanických systémů. Modelování a simulace ve 
virtuálním prostředí mi umožnila zjistit silové účinky působící při zatížení a také ověřit 
správnou funkci mechanismu. Dále byla modelu prováděna vylepšení a optimalizace, tak aby 
byl mechanismus co možná nejúčinnější. I přesto, že je program schopen testovat reálné 
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součásti se skutečnou hmotností, třecími koeficienty a ostatními materiálovými 
charakteristikami, součásti v mém modelu jsou nehmotné nebo jen se zanedbatelnou 
hmotností, tak aby co nejvíce model odpovídal výpočtu z rovnic statické rovnováhy. Model 
odpovídající skutečnosti není pro řešení našeho problému významný a tato skutečnost bude 
kompenzována výrobou skutečného prototypu, který bude podroben zátěžovým zkouškám. 

5.2.1 Tvorba modelu 
 
Před samotným testováním 
mechanismu musel být vytvořen model 
v prostředí programu ADAMS. Tento 
model se skládá ze základních součásti 
mechanismu s vyloučením čepů, které 
jsou nahrazeny pouze body s otočnou 
vazbou. Na pevný rám představovaný 
součástmi (1) je přichycen dle silového 
schématu obr. 19 bod páky (4) a pružina 
(5). Dále je na rámu umístěn 
zjednodušený model kontejnerového 
podélného profilu (2), který byl využit při 
zkoušení kinematiky mechanismu. Na 
páce (4) je přes bod s rotační vazbou 
umístěn hák (3), který je opřen o stojinu 
součásti (2). Dosedací plocha pásnice 
podélného I-profilu je v modelu 
mechanismu nahrazena pružinou (6) 
tak, aby bylo možné na pružině měřit 
sílu, kterou mechanismus vyvolává 
v tomto bodě ve vertikální ose y. 
Pružina je nastavena s dostatečně 
velkou tuhostí, aby nedocházelo 
k jejímu natažení vlivem měřené síly a bylo dosaženo podobných vlastností, jako by měl 
kontakt háku (3) s dosedací plochou tělesa (2). Protože docházelo ke kmitání celého 
mechanismu, vlivem zavěšení mechanismu pouze na jednom pevném bodě v rámu a dále 
pak na dvou pružinách, bylo třeba doplnit model tlumičem, který je součástí pružiny (6). 
Umístění tlumiče bylo voleno s ohledem funkce skutečného mechanismus. Takto vytvořený 
model zobrazený na obr. 23 byl v programu podroben testům (v příloze 7 je model 
v prostředí ADAMS). 

5.2.2 Optimalizace modelu 
 
Program umožňuje provádět optimalizaci mechanismu na základě námi předem 
definovaných požadavků. Touto metodou bylo hledáno vhodnější umístění bodu B, viz obr. 

obr. 23 Model v prostředí MSC.ADAMS 
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19. Programem byla prováděna postupná iterace výpočtu s různým umístěním bodu B 
v námi zadané oblasti, jak je uvedeno na obr. 24 (rozměry jsou uvedeny v [mm]).  
 
Výstupem z této operace je graf znázorňující průběhy sil 
v každém zvoleném umístění bodu. Jako příklad 
optimalizace je uvedena pouze iterace v horizontální ose 
x graf. 2 (plné body na obr. 24). Iterace jsou postupně 
prováděny v těchto bodech zleva doprava. Protože je 
hledána maximální síla v absolutní hodnotě v pružině (6), 
je pro naši aplikaci nejlepší umístění bodu B v hodnotě 
x=x+10, což představuje červená křivka průběhu síly v 
grafu. Dalším posouváním bodu B v kladných 

souřadnicích osy x dojde ke ztrátě kinematické funkce 
mechanismu. 

 
graf. 2 Iterace – síla v pružině (6) 

5.2.3 Výpočet mechanismu 
 
Po nelezení nejvhodnější pozice bodu B byl mechanismus otestován v tomto uspořádání. 
Z tohoto rozmístění jednotlivých bodů a součástí vychází i výpočet mechanismu pomocí 
rovnic statické rovnováhy. Výsledkem testování mechanismu je opět graf (graf. 3) společně 
s tabulkou hodnot síly v pružině (6) (tab. 3). Celá tabulka je uvedena v příloze 1. Protože 
ADAMS provádí první odečítání hodnot v čase t = 0 s je pro další výpočty tato hodnota 
ignorována, tak aby nebyla do výpočtu zanesena nepřesnost. Vlivem mírného kmitání 
soustavy není hodnota síly konstantní, tuto skutečnost budeme řešit výpočtem aritmetického 
průměru ze všech nenulových hodnot.  

obr. 24 Oblast možné polohy bodu B
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čas t RAy č. 
měř. [s] [N] 

1 0.0 0 
2 0.0016 -28851 
3 0.0028 -29053 
4 0.0042 -28990 
5 0.005 -29034 
6 0.0055 -29076 

M  
M  

M  
M  

M  
M  

82 0.0936 -29087 
83 0.095 -29295 
84 0.0951 -29458 
85 0.0965 -29181 
86 0.0979 -29096 
87 0.1 -29121 

∑
=

=
n

i
iAyAy R

n
R

1
_

1  -29062 

tab. 3 Síla háku RAy 

Zajišťovací sílu RAy vypočítáme ze vztahu 

N 29062R
n
1R

n

1i
Ay_iAy −== ∑

=

             (61) 

 
graf. 3 Síla háku v konečném uspořádání mechanismu 

 
Porovnání hodnot v absolutní hodnotě z předchozího 
vztahu s minimální zajišťovací sílou z rovnice (31) 

N 366,13 22 N 062 29
FR zajistAy

≥

≥
      (62) 

 
Výpočtem v ADAMSu bylo potvrzeno podobně jako při 
výpočtu rovnicemi statické rovnováhy, že tímto 
zajišťovacím mechanismem bude kontejner dostatečně 
ukotven na ložné ploše přívěsu při působení odstředivých 
sil v zatáčkách a větru. 
 
I přesto, že se výsledné hodnoty z rovnice (56) vypočtené 
metodou statické rovnováhy a z modelu v ADAMSu liší, 
jedná se pouze o odchylku 2,6%. Tato nepřesnost je 
způsobena nenulovou hmotností některých součástí 
v modelu a dále charakteristikami pružin. Ve výpočtu 
soustavou rovnic je hodnota síly pružiny konstantní. Dle 
mého názoru je rozdíl těchto hodnot tak nevýznamný, že 
můžeme obě hodnoty  považovat za totožné. 
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5.3 Kinematika mechanismu 
 
Z funkčního hlediska je pro naši aplikaci důležité kontrolovat dráhu dvou bodů. Za prvé bod 
osy čepu, který spojuje tlačnou tyč membránového válce s hákem. Druhý bod je dotykový 
bod mezi hákem a pásnicí podélného I-profilu kontejneru. 
 

5.3.1 Bod osy čepu 
 
Tento bod je nutné kontrolovat z důvodu omezeného maximálního zdvihu tlačné tyče 
membránového válce, který má dle katalogu výrobce hodnotu 75mm (viz tab. 6 na straně 
54). V zasunuté poloze tlačné tyče je osa čepu v poloze 1, postupním přiváděním tlakového 
vzduchu do membr. válce se začne kontrolovaný bod otáčet kolem osy čepu (hák -> páka) 
až do okamžiku, kdy hák narazí na stojinu profilu kontejneru. Tuto polohu představuje bod 
v poloze 2. Postupným tlačením tyče na hák dochází k otáčení páky a přitahování háku na 
pásnici a kontrolovaný bod se posunuje po křivce 2-3. Při zajištěném mechanismu je 
konečná poloha bodu 3, kde rozdíl vzdáleností bodu 1 a 3 je 68,1 mm což je hodnota menší 
než maximální zdvih válce (75 mm). Dalším omezujícím faktorem je vyosení tlačné tyče, 
které výrobce povoluje všemi směry maximálně ±3°, z výše uvedené tabulky. Poloha 
membránového válce byla navrhována s ohledem na tuto skutečnost a, jak je patrné z obr. 
25, je dodržena. 
 

 
obr. 25  Trajektorie bodu osy čepu (tlačná tyč vs. hák) 
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Poloha membránového válce má významný vliv na zajišťovací sílu háku. Kromě zdvihu a 
náklonu tlačné tyče je třeba hlídat také náklon celého válce od vodorovné osy. Na obr. 20 je 
zakreslena síla FV, která svírá úhel α mezi tlačnou tyčí (v ose síly FV) a vodorovnou osou se 
středem v čepu spojujícím tlačnou tyč a hák (poloha čepu v zajištěné poloze). Pro potřeby 
vhodného nastavení válce a zjištění všech možných poloh tak, aby byl dodržen požadavek 
na bezpečné zajištění kontejneru, byla vypočítána zajišťovací síla ve všech polohách válce 
v tomto kvadrantu po jednom stupni (0° až 90°, v kladných hodnotách ve směru hodinových 
ručiček). Z takto vypočítaných hodnot byl sestaven graf. 4, ve kterém je uvedena závislost 
zajišťovací síly RAy [N] na úhlu natočení válce α [°]. Dále je v grafu vynesena minimální 
zajišťovací síla rovna hodnotě 22366,13 N a skutečný úhel membránového válce s hodnotou 
10,26°. Z grafu je ještě patrné, že by požadavek na zajišťovací sílu byl dodržen při natočení 
válce v intervalu od 0° do 26°. 
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graf. 4 Zajišťovací síla vs. úhel natočení 

 

5.3.2 Dotykový bod háku 
 
Dalším kontrolovanou trajektorií je dráha dotykového bodu háku (obr. 26), který dosedá na 
pásnici profilu kontejneru. Tento bod je třeba navrhnout tak, aby s dostatečnou vůlí přecházel 
z polohy 1 do polohy 2 nad hranou válcovaného profilu. V našem případě má tato vůle 
velikost 17,5 mm, což můžeme považovat za dostatečnou hodnotu. Zanedbáme-li mírné 
pootočení háku při jeho pohybu směrem k pásnici, pohybuje se sledovaný bod po přímce 
z polohy 2 do polohy 3, tato poloha je jeho konečnou. 
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obr. 26 Trajektorie dotykového bodu (hák vs. I-profil) 
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6 Pevnostní kontrola a návrh vybraných součástí 
 
K zajištění správné funkce a požadované životnosti je potřeba zkontrolovat nejvíce 
namáhané součásti z pevnostního hlediska. 

6.1 Čepy 
 
tab. 4 Dané veličiny, z literatury [4] 

materiál 11 700 11 523 

dovolený tlak na 
otlačení pD [MPa] 

200 135 

dovolené smykové 
napětí τD [MPa] 

100 80 

dovolené ohybové 
napětí σD [MPa] 

345 220 

6.1.1 Čep 1 (č.v. 30-03-00) 
 
Síla působící na čepový spoj – RB = 32546,26N 
Rozměry spoje jsou patrné z obr. 27. 
Čep je vyroben z materiálu 11 700, materiál háku a 
materiál páky je 11 523. 
 
Smykové napětí 

2
B

B
B d

R2
⋅
⋅

=
π

τ         (63) 

MPa 33,151
25

32546,262

B

2B

=
⋅

⋅
=

τ
π

τ
 

vyhovuje            DB →≤ττ     (64) 

 
Ohybové napětí 

( )
3

B

21B

O

O
OB d

s2sR4
W
M

⋅
⋅+⋅⋅

==
π

σ             (65) 

( )

MPa 238,69
25

2524032546,264

OB

3OB

=
⋅

⋅+⋅⋅
=

σ

σ
π  

vyhovuje            DOB →≤σσ              (66) 

obr. 27 Rozměry spoje – čep 1 
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Tlak v páce 

1B

B
TB sd

Rp
⋅

=                  (67) 

MPa 32,546p
4025

32546,26p

TB

TB

=
⋅

=
 

vyhovuje            pp DTB →≤              (68) 

 
Tlak v háku 

2B

B
VB sd2

Rp
⋅⋅

=                 (69) 

MPa 26,037p
25252

32546,26p

VB

VB

=
⋅⋅

=
 

vyhovuje            pp DVB →≤              (70) 

 
Čepový spoj ve vazbě B vyhovuje pevnostním požadavkům. 

6.1.2 Čep 2 (č.v. 30-04-00) 
 
Síla působící na čepový spoj –  
RC = 32228,16 N 
Rozměry spoje viz obr. 28. 
Materiál čepu je 11 700, páka  
a příčník jsou vyrobeny z 11 523. 
 
Smykové napětí 

2
C

C
C d

R2
⋅

⋅
=
π

τ      (71) 

MPa 22,80
30

32228,162

C

2C

=
⋅

⋅
=

τ
π

τ
 

vyhovuje            DV →≤ττ  (72) 

 
Ohybové napětí 
Protože dochází v takto namáhaném čepu k jinému typu ohybu, než-li v ostatních čepových 
spojích tohoto mechanismu, je ohybové napětí řešeno v programu Nexis 32. Zjednodušený 
model čepu je nosník o dvou podporách A,B na obr. 29 a spojité zatížení představuje sílu 
páky RC působící v délce 40 mm. 

obr. 28 rozměry spoje – čep 2 
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obr. 29 Ohybové napětí řešené v programu Nexis32 

 

Z grafu na obr. 29 vyčteme maximální ohybové napětí v čepu MPa  254,1OC =σ . 

vyhovuje            DOC →≤σσ              (73) 

 
Tlak v páce 

5C

C
TC sd

Rp
⋅

=                 (74) 

MPa 26,86p
4030

32228,16p

TC

TC

=
⋅

=
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vyhovuje            pp DTV →≤              (75) 

 
Tlak v příčníku 

6C

C
VC sd2

Rp
⋅⋅

=                 (76) 

MPa 31,60p
17302

32228,16p

VC

VC

=
⋅⋅

=
 

vyhovuje            pp DVV →≤              (77) 

 
Čepový spoj v působišti bodu C vyhovuje pevnostním požadavkům. 
 

6.1.3 Čep 3 (č.v. 30-05-00) 
 
Síla působící na čepový spoj – FV = 12000,0 N 
Rozměry spoje jsou uvedeny na obr. 30. 
Čep je vyroben z mat. 11 700, materiál háku a držáku 
tlačné tyče je 11 523. 
 
Smykové napětí 

2
V

V
V d

F2
⋅
⋅

=
π

τ         (78) 

MPa 29,842
16

120002

V

2V

=
⋅

⋅
=

τ
π

τ
 

vyhovuje            DV →≤ττ     (79) 

 
Ohybové napětí 

( )
3

V

43V

O

O
OV d

s2sF4
W
M

⋅

⋅+⋅⋅
==

π
σ             (80) 

( )

MPa 335,72
16

25240120004

OV

3OV

=
⋅

⋅+⋅⋅
=

σ

σ
π  

vyhovuje            DOV →≤σσ              (81) 

 
 
 

obr. 30 Rozměry – čep 3 
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Tlak v táhle 

3V

V
TV sd

Fp
⋅

=                 (82) 

MPa 18,75p
4016

12000p

TV

TV

=
⋅

=
 

vyhovuje            pp DTV →≤              (83) 

 
Tlak v háku 

4V

V
VV sd2

Fp
⋅⋅

=                 (84) 

MPa 15,0p
25162

12000p

VV

VV

=
⋅⋅

=
 

vyhovuje            pp DVV →≤              (85) 

 
Čepový spoj v působišti síly membránového válce V vyhovuje pevnostním požadavkům. 
 

6.2 Pružina 
 
Pro správnou funkci mechanismu s ohledem na více fází při zavírání je třeba navrhnout 
vhodnou pružinu. Tuto je možné navrhnout výpočtem, nebo jí vybrat z katalogu firmy, která 
se výrobou pružin zabývá. Rozhodl jsem se pro výběr pružiny s požadovanými parametry 
z katalogu firmy Hennlich Indusrietechnik spol. s r. o., katalog je dostupný z [8].  
 
Pro naši aplikaci je třeba zvolit tažnou pružinu zakončenou po obou stranách anglickými oky 
zobrazenými na obr. 31. Materiál pružiny volím s ohledem na materiál ostatních podobných 
součástí na voze. Jedná se o pružinovou ocel 1.1200 vyrobenou dle DIN 17 223, T.1, 
základní charakteristiky této oceli jsou G-modul roven hodnotě 81500 MPa a pevnost v tahu 
Rm s velikostí 1850 MPa. Jako dodatečnou povrchovou úpravu volím galvanické 
pozinkování, touto úpravou pružina získá lepší odolnost proti korozi. Charakteristiky vybrané 
pružiny vyrobené dle DIN 2076 jsou uvedeny v tab. 5 a příslušné rozměry jsou zobrazeny na 
obr. 32. 
 
 
 
 
 
 

obr. 31 Anglické oko 
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obr. 32 Charakteristické rozměry pružiny 

tab. 5 Charakteristické údaje pružiny 

z katalogu 

rozměr jednotka velikost 
d [mm] 3,6 
De [mm] 32,4 
L0 [mm] 144,2 
Lk [mm] 106,4 
LH [mm] 18,9 
R [N/mm] 2,52 
Ln [mm] 293,4 
F0 [N] 36,0 
Fn [N] 411,5 
M [g] 217,05 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Výpočet síly vyvolané jednou pružinou při otevřeném mechanismu, kdy je délka pružiny 
L1 = 166,3 mm a ostatní veličiny dle tab. 5. 

( )0101 LLRFF −⋅+=                (86) 

( )
91,7NF

144,2166,32,5236,0F

1

1

=
−⋅+=

 

 
Při zavřeném mechanismu je délka pružiny L2 = 265,8 mm. 

( )0202 LLRFF −⋅+=                (87) 

( )
341,4NF

144,2265,82,5236,0F

2

2

=
−⋅+=

 

 
Vhledem k tomu, že každá páka je osazena dvěmi pružinami, jsou hodnoty použitelné pro 
výpočty celého mechanismu potřeba ještě vynásobit dvěmi. 
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6.3 Hák 
 
Pro svoji tvarovou různorodost je hák kontrolován metodou konečných prvků v programu 
ANSYS Workbench 11. Maximální napětí je dle obr. 33 vyvoláno čepem ve vazbě B a má 
hodnotu 68,72 MPa. Další obrázky z této napěťové analýzy jsou uvedeny v příloze 2. Dle 
literatury [4] nabývá maximální statické dovolené napětí hodnot od 140 do 210 MPa. 
Hodnoty jsou pro napětí v tahu a tlaku pro ocel 11 500 stejné. Dovolené napětí v ohybu je 
ještě vyšší (150 až 220 MPa). Hodnoty získané touto analýzou jsou pouze orientační, avšak 
pro potřeby této aplikace plně postačují. Můžeme tedy konstatovat, že hák z hlediska 
pevnostního vyhovuje s dostatečným bezpečnostním koeficientem. 
 

 
obr. 33 Kontrola háku v programu ANSYS Workbench 
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6.4 Páka 
 
Stejně jako hák je i páka také kontrolována metodou konečných prvků v programu ANSYS 
Workbench 11. Maximální napětí je patrné z obr. 34 a jedná se o hodnotu 111,3 MPa. 
Detailní obrázky jsou uvedeny v příloze 3. Vzhledem k tomu, že jsou hák i páka vyrobeny ze 
stejného materiálu, jsou dovolená napětí pro obě součásti stejná. Porovnáme-li dovolené 
hodnoty s maximálním napětím, můžeme říci, že páka pevnostně vyhovuje. 
 

 
obr. 34 Kontrola páky v programu ANSYS Workbench 
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7 Zapojení do pneumatického systému vozu 
 

7.1 Vzduchové systémy přívěsu 
 
Součástí přívěsů užitkových automobilů jsou různé pneumatické systémy. Mezi nejdůležitější 
patří systémy vzduchových brzd a pérování. Součástí přívěsu není zdroj pracovního média 
(stlačeného vzduchu), tento je umístěn na tahači přívěsu a tlakový vzduch je dopravován do 
zásobníků umístěných na přívěsu hadicemi přes rychlospojku. 

7.1.1 Systém brzd 
 
Stlačený vzduch je nejčastěji užívaným médiem v brzdových systémech všech větších 
užitkových vozidlech. Je generovaný kompresorem, který je umístěn na tažném vozidle, a 
dodávaný přes prvky systému (vysoušeč, filtr,…) do vzduchojemů na přívěsu, kde je 
uskladněn. Při brzdění je tlakový vzduch přes ovládací ventily nebo modulátory přiváděn do 
brzdových válců. Brzdové válce jsou umístěny na nápravách a ovládají mechanicky pomocí 
tlačné tyče bubnové nebo kotoučové brzdy. 

7.1.2 Systém pérování 
 
V užitkových vozidlech se nejčastěji používají soustavy se vzduchovým pérováním. 
Dosahuje se tím optimálního nastavení jízdní výšky, lepší jízdní stability a většího komfortu 
jízdy. Vzduchové pérování s uzavřeným a polozavřeným vzduchovým okruhem se používají 
hlavně v osobních automobilech. V oblasti užitkových vozidel se používají soustavy 
vzduchového pérování s otevřeným vzduchovým okruhem. Protože u tohoto systému se 
vrací momentálně nepotřebný vzduch do okolní atmosféry, musí být zařízení pro dodávku 
stlačeného vzduchu (kompresor) dimenzováno na větší výkon. Tento druh vzduchového 
pérování je jednoduchý v zapojení potřebných ventilů. Je také podstatně lacinější oproti 
uzavřenému a polozavřenému systému. 
 
Mezi přednosti vzduchového pérování patří konstantní jízdní výška. Kdy změnou tlaku 
v měchu vzduchového pérování v závislosti na zatížení vozidla se nastaví vždy stejná 
vzdálenost mezi vozovkou a nástavbou vozidla. Další předností je komfort pérování, který 
zůstává v celém rozsahu zatížení stejný díky změně tlaku ve vzduchovém měchu. Dochází 
ke stále stejnému projevu vibrací – pohupování. Bez větších škod lze přepravovat 
choulostivé (křehké) zboží. Odpadá skákání prázdného nebo částečně naloženého 
přívěsného vozidla. Zlepší se stabilita řízení a přenos brzdných sil, neboť všechna kola jsou 
vždy silově spojena se silnicí. Tlak nacházející se ve vzduchových pružinách v závislosti na 
zatížení vozidla lze ideálním způsobem použít pro automatické řízení regulace brzdné síly 
v závislosti na zatížení vozidla (AZR). V neposlední řadě je díky vzduchovému pérování 
šetřena vozovka. 
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7.1.3 Ostatní vzduchové systémy 
 
Doplňkovými vzduchovými systémy jsou např. okruhy pro zvedání nápravy, tento okruh je 
připojen do systému pérování. Jsou nejčastěji řízeny mechanicky stlačením příslušného 
ventilu. V poslední době je zákazníky požadován automatický systém spouštění nápravy 
v závislosti na zatížení náprav, tak aby nedocházelo k jejich přetěžování. 
 
Přítomnosti vzduchového média je využíváno na různé zvedací, zajišťovací a ovládací 
mechanismy, podle účelu použití přívěsů a návěsů. 
 

7.2 návrh pneumatického obvodu zajišťovacího mechanismu 
 
Dle výše uvedeného přehledu a dle konzultace s výpočtáři, kteří pracují pro firmu 
TURBOSOL SERVIS, s r.o. dovážející komponenty WABCO do České Republiky, je 
nevhodnější připojit pneumatický okruh zajišťovacího mechanismu do systému pérování. 
V případě, že je třeba na přívěsu s mechanickým pérováním použít zajišťovací 
mechanismus, je nezbytné, aby byl pneumatický okruh doplněn dalšími prvky. 
 

7.2.1 Popis funkce obvodu na voze s pneumatickým pérováním 
 
Schéma obvodu pro vůz s pneumatickým pérováním je uvedeno na obr. 35. 
 
Pracovním médiem v zajišťovacím okruhu je tlakový vzduch, který je přiváděn z okruhu 
pérování. Místo připojení do tohoto okruhu je zobrazeno na výkresu pneumatického systému 
pérování (příloha 4). V našem případě vstupuje proudící vzduch ze vzduchojemu pérování 
přes zpětný ventil (ZV1) do ovládacího ventilu (S1) přípojkou 1-2. Ovládací ventil (S1) je 
v klidové poloze nastaven tak, že je vstup 1-2 uzavřen. Po stisknutí tlačítka ventilu (S1) dojde 
k propojení vstupu 1-2 s pracovním výstupem 2 a tlakový vzduch proudí k membránovým 
válcům (1.1, 1.2, 2.1, 2.2), které postupně zajistí kontejner na nákladové ploše přívěsu. 
Z toho plyne, že kontejner je zajištěn ve stisknuté poloze tlačítka ovládacího ventilu (S1). 
V opačném případě vytažením tlačítka přestavíme ventil zpět do výchozí polohy. V této 
poloze je přívod tlakového vzduchu 1-2 uzavřen a současně je propojena přípojka 2 
s přípojkou 3. Při takto otevřeném ventilu dochází k odvzdušnění membránových válců, které 
zasouvající se tlačnou tyčí odjistí kontejner. Přípojkou 3 je odpadní vzduch odveden do 
okolní atmosféry. Z důvodu nadměrného hluku expandujícího vzduchu je na výstupu 3 
našroubován tlumič hluku (T1). 
 



Zajišťovací mechanismus kontejneru  Martin Kubín 
 

 
 - 51 - 

 
obr. 35 Pneumatické schéma pro přívěs se vzduchovým pérováním 

7.2.2 Popis funkce obvodu na voze s mechanickým pérováním 
 
V případě, že je třeba na přívěsu s mechanickým pérováním použít zajišťovací 
mechanismus, je nezbytné, aby byl pneumatický okruh doplněn dalšími součástkami. Takto 
doplněný okruh zobrazený na obr. 36 je přes přepouštěcí ventil (PV1) zapojen do systému 
brzd (příloha 5). Přepouštěcí ventil bez zpětného proudění (PV1) je nastaven na pracovní 
tlak 6,5 bar. Dále proudí tlakový vzduch do vzduchojemu (V1), který je opatřen odkalovacím 
ventilem (OV1) k odstranění vzniklého kondenzátu. Ze zásobníku pracovního média 
(vzduchojemu) proudí vzduch filtrem (F1) k zpětnému ventilu (ZV1). Dále je funkce 
pneumatického okruhu zajišťovacího mechanismu vozidla s mechanickým pérováním 
totožná s funkcí okruhu na vozidle s pneumatickým pérováním, jak bylo popsáno v předchozí 
kapitole. 
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obr. 36 Pneumatické schéma pro přívěs s mechanickým pérováním 

7.2.3 Popis prvků použitých v systému 
 
Pro správnou funkci obvodu zajišťovacího mechanismu, je třeba zvolit vhodné prvky. 
Všechny součásti jsem volil z katalogu firmy WABCO [6], která je hlavním a preferovaným 
dodavatelem těchto prvků a systémů pro firmu SVAN Chrudim. Následující podkapitoly se 
zabývají jejich doporučeným použitím a stručným popisem jejich funkce. 
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7.2.3.1 Membránový válec 
 

   
obr. 37 Membránový válec a jeho schématický symbol 

 
Použití: 
Primárně se používá k vyvíjení brzdné síly kolových brzd užitkových vozidel a autobusů. Lze 
jej použít na bubnové brzdy i na kotoučové brzdy, u kotoučových brzd je v provedení se 
zkrácenou tlačnou tyčí. Výrobce dále uvádí, že lze tento válec použít pro ovládání zařízení 
jiného typu, např. k napínání, zdvihání a řazení. 
 
Princip činnosti: 
Je-li membrána (b) zatížena 
tlakovým vzduchem přes 
přípojku A nebo B, posune se 
společně s pístem (a) vpravo. 
Takto vzniklá síla pístu působí 
přes tlačnou tyč (c) na brzdovou 
páku nebo v našem případě přes 
vidličku zobrazenou na obr. 39 
na připojený zajišťovací 
mechanismus. Při odvzdušnění 
brzdového válce zatlačí pružina 
(d) píst (a) a membránu (b) zpět 
do klidové polohy. Velikost síly 
vyvíjené membránovým válcem 
závisí na účinné ploše 
membrány, jež závisí na 
zakřivení, a na tlaku působícím 
na membránu (b). 
 
Údržba: 
Výrobcem není předepsaná žádná údržba. V případě použití membránového válce v brzdové 
soustavě vozu je zákonem předepsaná kontrola a čištění válce minimálně jednou za dva 

obr. 38 Popisové schéma membránového válce 

obr. 39 Vidlička s kruhovým otvorem 
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roky. A to i válce, který funguje bez potíží. Pro naší aplikaci zajišťovacího mechanismu 
doporučuji stejné časové intervaly, tak aby byla dodržena požadovaná bezpečnost. 
 
Technické údaje a silová charakteristika: 
Pro použití válce jako pracovního a ovládacího členu zajišťovacího mechanismu jsem volil 
Typ 30. Tento typ je pro tuto aplikaci nejvhodnější z hlediska jeho maximálně vyvinuté síly. 
Hodnota této síly je patrná z graf. 5, na kterém je uvedena závislost střední síly vyvinuté 
válcem ThA na pracovním tlaku v pneumatickém systému. V pneumatickém systému přívěsu 
pro přepravu kontejnerů je v běžných provozních podmínkách dosahováno minimálně tlaku 
6,5 bar, čemuž odpovídá střední velikost síly pístu přibližně 12200 N. Pro výpočet 
v kapitole 5 (na straně 30) jsem volil hodnotu 12000N pro případ, že by došlo k drobnému 
poklesu tlaku v systému. 
ThA – střední síla pístu – jedná se o sílu pístu, která je vypočtená integrací hodnot mezi 1/3 a 
2/3 celkového zdvihu pístu. 
 

 
graf. 5 Závislost vyvinuté síly membránového válce na provozním tlaku 

 
tab. 6 Technické údaje membránového válce 

Dotahovací moment v Nm 

Typ 
Zdvih max. 

v mm 

zdvihový 
objem při 
2/3 zdvihu
v litrech 

A B C 
Hmotnost 

v kg 

30 75 1,15 80±10 180+30 45±5 3,2 
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tab. 7 Provozní údaje membránového válce 

Pracovní tlak max. 8,5 bar 
Přípustné médium vzduchové 
Teplotní rozsah použití -40°C až +80°C 
Naklonění tlačné tyče Z všemi směry 3° 
 
Montážní rozměry: 

 
obr. 40 Montážní rozměry membránového válce 

 
Montážní rozměry, které jsou vyobrazeny na obr. 40, jsou přehledně uvedeny v  tab. 8. 
 
tab. 8 Montážní rozměry membránového válce 

Montážní rozměry v mm 
D1 D2 G1 H L1 L2 L3 L4 L5 L6 R1 R2 R3 X α 
162 209 M16x1,5 120,7 27 34,5 104 113 134 92 123 15 45 102 30°
 

7.2.3.2 Odbrzďovací ventil 
 
Použití:  
Jako hlavní účel použití výrobce uvádí 
odbrzdění brzdové soustavy pro manipulaci 
s odpojeným přívěsem. V našem případě je 
ventil použit jako ovládací prvek 
zajišťovacího mechanismu. 
 
 
 
 

   
obr. 41 Ovládací ventil a jeho symbol 
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Princip činnosti: 
V našem případě vstupuje proudící vzduch ze vzduchojemu 
přípojkou 12 do prostoru A. Je-li píst (a) v zasuté poloze proudí 
tlakový vzduch z prostoru A do přípojky 2 k membránovým 
válcům. V opačném případě uvedeném na obr. 42 je ovládací 
tlačítko (b) včetně pístu (a) ve vysunuté poloze. V této poloze je 
přívod tlakového vzduchu 12 uzavřen a současně je propojena 
přípojka 2 přes prostor B s přípojkou 3, kterou je vzduch 
odveden do okolní atmosféry. 
 
Údržba: 
Výrobce uvádí, že není třeba žádná údržba podobně jako 
v případě membránového válce. Je ovšem vhodné provádět 
preventivní kontroly a čištění pravidelně jako u membránového 
válce. Předejde se tak případným výpadkům funkce 
zajišťovacího mechanismu. 
 
Technické údaje: 
tab. 9 Provozní údaje odbrzďovacího ventilu 

Pracovní tlak max. 8,5 bar 
Jmenovitá světlost               2->3 min. ∅ 8 mm 
                                           12->2 min. ∅ 6 mm 
Závity přípojek M16x1,5 – 13 mm hloubka 
Barva knoflíku (b) červená 
Přípustné médium Vzduchové 
Teplotní rozsah -40°C až +80°C 
Hmotnost 0,15 kg 
 

7.2.3.3 Tlumič hluku 
 
Použití: 
Používá se proti nepříjemnému 
nadměrnému hluku, který provází 
odfukování tlakového vzduchu do 
okolní atmosféry. 
 
Princip činnosti: 
Již nepotřebný tlakový vzduch, který je 
třeba odpustit do okolí vchází do tlumiče přípojkou s ocelovou objímkou. V tlumiči je vzduch 
zbrzděn vhodnou výplní a poté je vypuštěn do okolí. 
 

obr. 42 Popisové schéma 

ovládacího ventilu 

   
obr. 43 Tlumič hluku a jeho schématická značka 
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Údržba: 
Při případném zanesení hrubými nečistotami z okolí je třeba tlumič vyměnit. 
 
Technické údaje: 
tab. 10 Provozní a technické údaje tlumiče hluku 

Pracovní tlak max. 13 bar 
Přípojka nástrčný pilovitý profil s kovovou objímkou 
Úroveň hluku < 70dBA při 13 bar  
Přípustné médium Vzduchové 
Teplotní rozsah použití -40°C až +80°C 
 

7.2.3.4 Zpětný ventil 
 
Použití: 
Jištění vedení s tlakovým vzduchem před 
neúmyslným odvzdušněním nebo proti možnosti 
pohybu média nepožadovaným směrem. 
 
Princip činnosti: 
Vzduch může procházet pouze v jednom směru a 
to ve směru šipky na pouzdru. Zpětnému 
proudění vzduchu zamezuje zpětný ventil, který 
při poklesu tlaku na přívodní straně uzavře vstup. 
Při zvýšení tlaku v přívodním vedení průchod 
opět otevře zpětný ventil proti působení pružiny, 
takže může dojít k vyrovnání tlaku na vstupní a 
výstupní straně ventilu. 
 
Technické údaje: 
tab. 11 Technické a provozní údaje zpětného ventilu 

Pracovní tlak max. 20 bar 
Jmenovitá světlost ∅ 8 mm 
Závity přípojek M 22x1,5 
Přípustné médium Vzduchové 
Teplotní rozsah použití -40°C až +80°C 
Hmotnost 0,17 kg 
 
 
 
 

 

 
obr. 44 Zpětný ventil, jeho popisové 

schéma a symbolická značka 
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7.2.3.5 Přepouštěcí ventil 
 
Použití: 
Přepouštěcí ventil bez 
zpětného proudění uvolní 
průchod tlakového vzduchu 
k vedlejším spotřebičům 
teprve po dosažení 
výpočtového tlaku brzdové 
soustavy. 
 
 
Princip činnosti: 
V přepouštěcím ventilu proudí tlakový vzduch ve směru 
šipky do pouzdra a skrz otvor (g) pod membránu (d), jež je 
stavěcí pružinou (b) a pístem (c) tlačena ke svému lůžku. 
Po dosažení přepouštěcího tlaku (6,5 bar) dojde 
k překonání síly stavěcí pružiny (b) a k nadzdvihnutí 
membrány (d) nad lůžko a k uvolnění otvoru (e). Vzduch 
proudí přímo, resp. po otevření zpětného ventilu (h) ve 
směru šipky do vzduchojemu a dále pak ke spotřebičům. 
 
Technické údaje: 
tab. 12 Provozní a technické údaje přepouštěcího ventilu 

Pracovní tlak max. 13 bar 
Jmenovitá světlost ∅ 8 mm 
Přípustné médium vzduchové 
Závity přípojek M 22x1,5 
Teplotní rozsah použití -40°C až +80°C 
Hmotnost 0,45 kg 
 

7.2.3.6 Potrubní filtr 
 
Použití: 
Jeho funkcí v systému je ochrana 
pneumatické soustavy před 
znečištěním. 
 
 
 
 

    
obr. 45 Přepouštěcí ventil a jeho schématická značka 

obr. 46 Popisové schéma 

přepouštěcího ventilu 

   
obr. 47 Potrubní filtr a jeho schématická značka 
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Princip činnosti: 
Přípojkou 1 je k potrubnímu filtru přiváděn tlakový vzduch, který 
prochází filtrační vložkou. Zde se zachycují případné pevné 
nečistoty a vyčištěný tlakový vzduch proudí z přípojky 2 
k připojeným součástem soustavy. Při nedostatečné průchodnosti 
(znečištění) je vložka filtru vytlačena proti síle tlačné pružiny 
nahoru. Poté tlakový vzduch prochází potrubním filtrem bez 
čištění. Dojde-li k odvzdušnění přípojky 1, může tlak na přípojce 2 
stlačit znečištěnou vložku filtru dolů proti síle pružiny. Tím je 
zajištěno zpětné proudění od přípojky 2 k přípojce 1. 
 
Údržba: 
Potrubní filtr je třeba čistit v závislosti na podmínkách provozu, v běžném provozu jednou za 
3 až 4 měsíce. Při čištění je třeba vložku vyjmout a profouknout tlakovým vzduchem. 
Poškozenou filtrační vložku je třeba vyměnit.  
 
tab. 13 Provozní a technické údaje filtru 

Pracovní tlak max. 20 bar 
Jmenovitá světlost ∅ 12 mm 
Přípustné médium vzduchové 
Filtr 80 až 140 μm 
Závity přípojek M 22x1,5 
Teplotní rozsah použití -40°C až +80°C 
Hmotnost 0,29 kg 
 

7.2.3.7 Vzduchojem 
 
Vzduchojem slouží k uložení 
tlakového vzduchu vytvořeného 
kompresorem. 
 
Provedení: 
Vzduchojem se skládá z válcové 
střední části s přivařenými 
vydutými čely a závitového hrdla 
pro připojení potrubí. Tlaková 
nádoba je vyrobena z pevnostní oceli a umožňuje použití při provozních tlacích přes 10 bar. 
Upevnění na rám vozu se provádí pomocí upínacích třmenů příslušného průměru obr. 49. 
 
Údržba: 
Ze vzduchojemu je třeba pravidelně odstraňovat kondenzát pomocí odkalovacího ventilu. 

obr. 48 Řez filtrem 

   
obr. 49 Vzduchojem a upínací třmen 
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tab. 14 Provozní a technické údaje vzduchojemu 

Provozní tlak max. 14,5 bar 
Průměr D 276 mm 
Délka L 758 mm 
Objem 40 litrů 
Hmotnost 11,5 kg 
 

7.2.3.8 Odkalovací ventil 
 
 
Slouží k vypuštění zkondenzova-
né vody ze vzduchojemu a v 
případě potřeby k odvzdušnění 
vedení tlakového vzduchu a 
vzduchojemu. 
 
Princip činnosti: 
Ventil (b) udržuje pružina (a) a tlak ve vzduchojemu uzavřený. 
Stiskem ovládací tyčky (c) se otevře ventil (b). Ze 
vzduchojemu může uniknout tlakový vzduch a sražená voda. 
Ustane-li tlak ventil se opět uzavře. 

 
 
tab. 15 Provozní a technické údaje odkalovacího ventilu 

Pracovní tlak max. 20 bar 
Přípustné médium vzduch, voda, minerální olej 
Závity přípojek M 22x1,5 
Teplotní rozsah použití -40°C až +80°C 
Hmotnost 0,05 kg 
 
 
Mezi součástmi proudí tlakový vzduch hadicovým vedením se světlostí 10mm. Dále použito 
různého jiného instalačního materiálu např. redukce, rychlospojky, … 
 

   
obr. 50 Odkalovací ventil a jeho schématická značka 

obr. 51 Popis odkalovacího 

ventilu 
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8  Zkouška prototypu 
 
Každý vývojový stupeň zajišťovacího mechanismu byl podroben testům. V první řadě byla na 
prototypu testována kinematická funkce mechanismu. Příčník byl po montáži připojen na 
tlakový vzduch, jehož zdrojem je centrální kompresor. Poté co byl mechanismus seřízen tak, 
aby oba háky dosedaly společně na profil kontejneru, byl zavěšen mezi závaží s hmotností 
m a jeřábovou váhu (max. nosnost 10 tun). Na obr. 52 je schéma měření a na obrázcích v 
příloze 6 jsou fotografie z jednoho z testů, jak byla ověřována zajišťovací síla vyvinutá 
hákem na skutečném příčníku v interakci s modelem kontejneru. Postupným navíjením lana 
jeřábu dochází k zatěžování modelu kontejneru silou, která je pomocí jednoduchého vztahu 

gmF ⋅=  (88) vypočítána z hodnot odečtených na jeřábové váze. Minimální hmotnost na 
váze, kterou je potřeba dosáhnout je 4560 kg. Příčník je pomocí popruhů přichycen k závaží. 
Jejich společná hmotnost je maximální, na kterou lze příčník testovat. K přenosu síly mezi 
kladnicí jeřábu a závažím dochází přes háky zajišťovacího mechanismu, protože jsou na 
příčníku dva háky je ještě nezbytné takto naměřenou sílu vydělit dvěmi. Test byl pokaždé 
několikrát (cca. 30x) opakován a dále pak bylo zkoušeno chování prototypu v nepříznivých 
podmínkách, kdy působilo zatížení pouze na jeden hák, nebo byl model kontejneru nasazen 
šikmo, … Právě touto zkouškou v nepříznivých stavech byl odhalen problém při ovládání 
levé a pravé strany současně, protože po zhruba padesáti cyklech došlo k ohnutí tlačné tyče 
TRISTOP válce a následně potom k jejímu prasknutí.  

 
obr. 52 Schéma měření zajišťovací síly na prototypu 
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9 Závěr 
 
Tato diplomová práce byla zaměřena na problematiku bezpečné přepravy odvalovacích 
kontejnerů v silniční dopravě. Její náplní je v první řadě rozbor možných zatížení působících 
na naloženou soupravu, tvořenou nákladním automobilem a přívěsem, a na samotný 
kontejner, který je naložen na přívěsu. Dále se práce zabývá možnými konstrukčními 
variantami zajišťovacího mechanismu, které jsou zde zachyceny v několika vývojových 
stupních. Poslední vývojový stupeň je řešen po silové a kinematické stránce. Vybrané díly 
tohoto mechanismu jsou kontrolovány z pevnostního hlediska jak konvečními početními 
metodami, tak metodou konečných prvků pomocí počítače. Pro správnou funkci mechanismu 
bylo třeba navrhnout vhodný pneumatický obvod. V závěru práce je přiblížena metoda 
zkoušení jednotlivých prototypů příčníků. 
 
Rozborem zatěžovacích vlivů působících na kontejner bylo zjištěno, že na kontejner působí 
posuvné síly a klopné momenty. Tyto jsou vyvolány brzděním, akcelerací a průjezdem 
soupravy zatáčkou, nemalý vliv má také působení větru na boční plochu kontejneru. Proti 
posunutí je kontejner zajištěn vlastní konstrukcí ložné plochy vozu, proto posuvné síly nebyly 
potřeba v našem případě řešit. Pro návrh vhodného zajišťovacího mechanismu bylo potřeba 
se zabývat zatěžujícími klopnými momenty, které působí v příčném směru. Tyto klopné 
momenty jsou vyvolány rychlým průjezdem zatáčkou (s příčným zrychlením 5 m.s-2), 
působením větru na boční stěnu kontejneru (s rychlostí 26 m.s-1) a jejich kombinací. Pro 
potřeby práce bylo voleno kombinované zatížení z důvodu zvýšení bezpečnosti. Při tomto 
zatížení je potřeba, aby byl kontejner přichycen na ložné ploše silou větší nebo rovnou 
hodnotě 22 366,13 N.  
 
Během zpracovávání diplomové práce bylo navrženo postupně několik možných 
konstrukčních variant řešení, které jsou popsány v kapitole 4. Jedná se o popis původní 
nevyhovující varianty s postupným vývojem k variantě, která je řešena v této práci. Tyto 
konstrukční typy byly testovány na prototypu, nebo byly namontovány na přívěs a testovány 
v provozu pod dohledem výrobce. 
 
Typ IV je zde vyřešen po silové stránce rovnicemi statické rovnováhy, kde bylo výpočtem 
zjištěno, že mechanismus je schopen vyvinout potřebnou sílu v hodnotě 29 841,8 N. Výpočty 
byly ověřeny v programu MSC.ADAMS. Testováním modelu v tomto programovém prostředí 
byla zjištěna potřebná síla v hodnotě 29 062,0 N. I přesto, že se tyto dvě síly nepatrně liší, 
můžeme konstatovat, že obě metody potvrdily funkčnost mechanismu. Dále byla rozborem 
kinematických vlastností ověřena správnost chodu háku, kdy byly kontrolovány dva body na 
tomto háku, a sice dotykový bod háku s podélným profilem a bod osy čepu v bodě V. 
Z hlediska pevnostního byly kontrolovány především čepy na ohybové napětí, smykové 
napětí a na tlak otlačení v uložení čepu, potom bylo analyzováno napětí vznikající v tělese 
háku a páky metodou konečných prvků v programu ANSYS Workbench a nakonec byla 
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navržena vhodná pružina, zajišťující přidržení páky v první fázi chodu mechanismu. Všechny 
navržené a kontrolované součásti jsou dostatečně pevné a vyhovují požadované funkci. 
 
Protože je zajišťovací mechanismus ovládán pneumatickým válcem, bylo třeba navrhnout 
vhodný pneumatický okruh, který by tuto funkci bezpečně zajistil. K návrhu byly použity prvky 
z katalogu firmy WABCO. Zapojení prvků do obvodu s tlakovým vzduchem je uvedeno 
v příslušných schématech v kapitole 7. 
 
Vývoj zajišťovacího mechanismu není ještě ukončen a je potřeba dále pokračovat výrobou 
funkčního prototypu typu IV, který bude podroben testům. V případě, že budou potvrzeny 
výsledky této práce zkouškami, bude mechanismus namontován na přívěs, kde budou pod 
dohledem výrobce ověřovány jeho vlastnosti v praktickém provozu.  
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Seznam použitých symbolů 
 
symbol jednotka význam 
ay [m.s-2] příčné zrychlení 
b1, b2, b3 [m] šířkové rozměry kontejneru 
bc [m] celková šířka kontejneru 
c0 [-] součinitel výšky 
cpe10 [-] součinitel velikosti plochy 
cr [-] součinitel drsnosti terénu 
dB, dC, dV [mm] průměry čepů 
F0 [N] síla v pružině v klidu 
F1 [N] síla v pružině při otevřeném mechanismu 
F2 [N] síla v pružině při zavřeném mechanismu 
Fm [N] maximální možná síla v pružině 
Fo, Fay [N] odstředivá (setrvačná) síla 
Fb1, Fb2 [N] brzdné síly náprav 
Fd [N] setrvačná (decelerační) síla 
Fg [N] tíhová síla 
FP, FPx, FPy [N] síla vyvolaná pružinou, složky v osách x a y 
FV, FVx, FVy [N] síla válce, složky v osách x a y 
Fvítr [N] síla větru působící na kontejner 
Fzajist [N] zajišťovací síla 
g [m.s-2] tíhové zrychlení 
hc [m] celková výška kontejneru 
Iv [-] intenzita turbulence 
lc [m] celková délka kontejneru 
L0 [mm] délka pružiny v klidu 
L1 [mm] délka namontované pružiny při otevřeném mechanismu 
L2 [mm] délka pružiny při zavřeném mechanismu 
Ln [mm] maximální možná délka pružiny 
m [kg] hmotnost kontejneru 
pD [MPa] dovolený tlak na otlačení 
pVB, pVC, pVV [MPa] tlak ve vidlici v jednotlivých bodech machanismu 
pTB, pTC, pTV [MPa] tlak v táhle v jednotlivých bodech machanismu 
qay [N.m-1] spojité zatížení od odstředivé síly 
qg [N.m-1] spojité zatížení od tíhové síly 
qp [N.m-2] maximální charakteristický tlak větru 
qvítr [N.m-1] spojité zatížení od působení větru 
r [m] poloměr zatáčky 
R [N.m-1] tuhost pružiny 
RAx, RAy [N] reakční síly v bodě A v jednotlivých osách 
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RBx, RBy [N] reakční síly v bodě B v jednotlivých osách 
RCx, RCy [N] reakční síly v bodě C v jednotlivých osách 
S [m2] plocha boční stěny kontejneru 
s1, s2, … [mm] délkové rozměry čepů 
v [m.s-1] rychlost pohybu soupravy 
vb [m.s-1] referenční rychlost větru 
vm [m.s-1] charakteristická rychlost větru 
we [N.m-2] tlak větru 
x11, x12 [m] rozměry mechanismu související s hákem 
y11, y12 [m] rozměry mechanismu související s hákem 
x21, x22 [m] rozměry mechanismu související s pákou 
y21, y22 [m] rozměry mechanismu související s pákou 
z, z0, zmin [m] charakteristické výšky kontejneru nad terénem (výpočet větru) 
   
   
α [°] úhel naklonění membránového válce 
β [°] úhel sklonu pružiny 
γ [°] úhel působení reakce RB 
μ [-] součinitel adheze 
ρ [kg.m-3] hustota vzduchu 
σD [MPa] dovolené smykové napětí 
σoB, σoC, σoV [MPa] ohybová napětí v jednotlivých čepech 
τD [MPa] dovolené ohybové napětí 
τB, τC, τV [MPa] smyková napětí v jednotlivých čepech 
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Tabulka hodnot získaných měřením v ADAMSu 
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Síla háku 
čas t RAy č. 

měř. [s] [N] 
1 0.0 0 
2 0.0016 -28851 
3 0.0028 -29053 
4 0.0042 -28990 
5 0.005 -29034 
6 0.0055 -29076 
7 0.0075 -29012 
8 0.0092 -28994 
9 0.01 -29047 

10 0.0106 -29076 
11 0.0122 -29090 
12 0.0135 -29043 
13 0.0149 -29063 
14 0.015 -29034 
15 0.0172 -29069 
16 0.0186 -29139 
17 0.02 -29025 
18 0.02 -29074 
19 0.0213 -29048 
20 0.0227 -28995 
21 0.0239 -29046 
22 0.025 -29062 
23 0.0255 -29069 
24 0.0269 -29072 
25 0.0283 -29080 
26 0.0296 -29099 
27 0.03 -29078 
28 0.0311 -29063 
29 0.0325 -29144 
30 0.0339 -29024 
31 0.035 -29081 
32 0.0352 -29093 
33 0.0371 -29115 
34 0.0383 -28822 
35 0.0397 -28968 
36 0.04 -29047 
37 0.041 -29089 
38 0.0432 -29090 
39 0.0445 -28916 
40 0.045 -29066 
41 0.0458 -29080 
42 0.048 -29081 
43 0.0493 -29176 
44 0.05 -29130 
45 0.0506 -28744 
46 0.0523 -28946 

 
 
 

 
čas t RAy č. 

měř. [s] [N] 
47 0.0536 -29047 
48 0.055 -29060 
49 0.055 -28978 
50 0.0565 -29077 
51 0.0578 -29095 
52 0.059 -29076 
53 0.06 -29089 
54 0.0603 -29098 
55 0.0623 -29092 
56 0.0636 -28801 
57 0.0649 -29097 
58 0.065 -29099 
59 0.0667 -29134 
60 0.0681 -29120 
61 0.0694 -29109 
62 0.07 -29099 
63 0.0707 -29106 
64 0.0726 -29165 
65 0.0742 -28933 
66 0.075 -29047 
67 0.0755 -29091 
68 0.0768 -29081 
69 0.0781 -29018 
70 0.08 -29074 
71 0.0801 -29042 
72 0.0816 -29086 
73 0.0829 -29032 
74 0.0842 -29087 
75 0.085 -29052 
76 0.0856 -29076 
77 0.0868 -29112 
78 0.0882 -29099 
79 0.09 -29141 
80 0.091 -28784 
81 0.0923 -29099 
82 0.0936 -29087 
83 0.095 -29295 
84 0.0951 -29458 
85 0.0965 -29181 
86 0.0979 -29096 
87 0.1 -29121 

∑
=

=
n

i
iAyAy R

n
R

1
_

1  -29062 
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PŘÍLOHA 2 
 

Analýza napětí v háku programem  
ANSYS Workbench 11 
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PŘÍLOHA 3 
 

Analýza napětí v páce programem  
ANSYS Workbench 11 

 



Zajišťovací mechanismus kontejneru  Martin Kubín 
 

 

 
 
 
 

 
 



Zajišťovací mechanismus kontejneru  Martin Kubín 
 

 

 
 
 
 
 

 
 



Zajišťovací mechanismus kontejneru  Martin Kubín 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA 4 
 

Pneumatický systém pérování 
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Pneumatický systém brzd 
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Fotografie ze zkoušky mechanismu 
 



Zajišťovací mechanismus kontejneru  Martin Kubín 
 

 

 
 

 
 



Zajišťovací mechanismus kontejneru  Martin Kubín 
 

 

 
 

 
 



Zajišťovací mechanismus kontejneru  Martin Kubín 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA 7 
 

Model mechanismu v prostředí 
programu MSC.ADAMS 
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