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ÚVOD 

ÚVOD 
TémEU všechny všední činnosti moderního života jsou závislé na elektrické 

energii. VEtšina zemí se proto snaží najít nejvýhodnEjší metody dodávky této energie. Ke 
zvýšení množství a její kvality jsou v dnešní dobE kromE zdroj] konvenčních využívány i 
zdroje obnovitelné jako napU. sluneční záUení, vítr nebo voda. [1], [2] 

Energie z vodních tok] má oproti používání jiných energetických zdroj] Uadu výhod. 
Jedná se o obnovitelný, témEU nevyčerpatelný a čistý, ekologicky nezávadný zdroj. 
K získání jeho potenciálu se mimo velkých pUečerpávacích vodních elektráren, které plní 
akumulační funkci využívá také malých pr]točných vodních elektráren, které jsou 
stavEny na malých tocích. [3] 
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USPOTÁDÁNÍ MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY 

1 USPOTÁDÁNÍ MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY 
Malá vodní elektrárna se skládá ze tUí hlavních stavebních částí. Vtokového objektu, 

pUivádEcího a odpadního zaUízení a výrobního objektu. Vtokový objekt, který pUímo navazuje 
na vodní tok, slouží k pUívodu vody na elektrárnu. Musí být navržen tak, aby nezamezoval 
dostatečnému pr]toku elektrárnou, vykazoval minimální tlakové ztráty a zároveO neumožnil 
vniknutí pevných objekt] unášených vodou, které by byly pUíčinnou poškození vodních turbín 
a dalších funkčních součástí. K separaci vEtších škodlivých pUedmEt] jako je dUevo nebo led 
se vtokové soustavy opatUují česlemi. [3] 

Obrázek 1 Malá vodní elektrárna [9] 

Na obrázku 1 je schéma derivační vodní elektrárny. Voda získává pUívodním kanálem 
vEtší spád a tím i vEtší energii, která se v elektrárnE pUemEní na energii elektrickou. PUívodní 
kanál začíná hrubými česlemi, kde se velké kusy odkloní na jez a elektrárnu obtékají. PUed 
stavidly elektrárny jsou umístEny česle jemné, k zachycení drobnEjších nečistot. V pUívodním 
kanále jsou také lapáky písku. V pUípadE poruchy nebo odstávky elektrárny voda obtéká 
jalovou propustí. 
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2 POUŽITÍ A FUNKCE ČESLÍ 
Česle jsou technologické zaUízení, které je nedílnou součástí mechanického pUedčištEní 

surové vody, ve všech aplikacích kde je požadováno vysoce efektivní čištEní. Jednoduchost 
jejich designu a nenáročná manipulace je činní ideálním Uešením pro čištEní vody na vtocích 
do vodních elektráren, čistíren odpadních vod, vodních mlýn] nebo čerpacích stanic. [4] 

Plovoucí, vodou unášené pUedmEty jako jsou vEtve, listí nebo trsy trávy jsou zachyceny 
na česlicové mUíži. Jedná se o mUíž tvoUenou Uadou ocelových prut], které mají kruhový 
obdélníkový nebo lichobEžníkový profil. [5] Na pruty je používána bEžná konstrukční ocel, 
která je opatUena povrchovou úpravou odolávající korozi. V nEkterých pUípadech se používá 
nerezová ocel, která prodlužuje celkovou životnost česlí.  

Česlicová mUíž musí pUi plném ucpání vydržet tlak od vodního sloupce, aniž by došlo 
k jejímu poškození. Velké česle jsou pro lepší manipulaci a snadnEjší výmEnu v pUípadE 
poškození sestavovány z nEkolika segment] o maximální hmotnosti 200 kg. Mezery mezi 
pruty se nazývají pr]liny a jsou vymezeny distančními vložkami. MUíže lze podle 
geometrického rozvržení otvor] dElit na horizontální, vertikální a s oky nebo otvory (viz obr. 
2). MUíže s oky nejsou tvoUeny ocelovými pruty, ty jsou nahrazeny plotovým pletivem. Tím se 
značnE zhoršuje možnost čištEní a z tohoto d]vodu je toto Uešení považováno pouze za 
krátkodobé a nouzové. [Ř] Sklon česlí se liší podle typu a pohybuje se od 30° do ř0°. [7]  

Obrázek 2 Geometrické rozvržení mUíží [7] 

Aby nedocházelo k zanášení a znemožnEní pr]toku vody je potUeba usazené nečistoty 
(tzv. shrabky) z česlicových mUíží v pravidelných intervalech odstraOovat. [5]  

Shrabky jsou z funkční části mUíží odstraOovány ručnE nebo strojnE za pomoci čistícího 
stroje, umístEného na plošinE nad vtoky. [3] Stírané shrabky jsou shrabovány do pUistaveného 
kontejneru nebo odvádEny odpadovým žlabem proplachovaným vodou pUípadnE šnekovým i 
pásovým dopravníkem k dalšímu zpracování. Shrabky je možné po zbavení pUebytku vody 
lisováním: 

 kompostovat, 
 skládkovat, 
 spalovat. [6] 
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Česle lze dElit podle nEkolika kategorií. KromE základního rozdElení podle velikosti 
zachycovaného materiálu lze použít rozdElení podle stupnE mechanizace a podle samotné 
podstaty jejich fungování. 
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3 ROZDDLENÍ PODLE VELIKOSTI PR¥LIN 
Rozmezí pro klasifikaci česlí se v rozdílných literaturách liší. Norma ČSN EN 12255-3 

upravující parametry čistíren odpadních vod a jejich mechanické pUedčištEní rozdEluje česle 
podle velikosti pr]lin na následující tUi kategorie: 

 hrubé česle (velikost pr]lin 20 mm – 50 mm), 
 stUední česle (velikost pr]lin 10 mm – 20 mm), 
 jemné česle (velikost pr]lin 2 mm – 10 mm). [10] 

Literatura zabývající se návrhem malých vodních elektráren rozdEluje česle pouze na 
hrubé a jemné. [3] 

3.1 HRUBÉ ČESLE 
Používají se pro zachycení nebo odklon velkých, vodou unášených pUedmEt]. 

NejčastEji dUevEných desek, vEtví a kmen] strom] nebo ledových ker. Umis[ují se na začátek 
pUívodního kanálu. [Ř] Zhotovují se pUevážnE z vertikálnE umístEných tlustostEnných 
ocelových trubek s velikostí pr]lin 150 až 300 mm, které se uzp]sobují pUedpokládanému 
charakteru plovoucích pUedmEt]. Rychlost proudEní v oblasti hrubých česlí se pohybuje 
v rozmezí 0,5 až 0,6 m/s. [3] 

Obrázek 3 Náhon vodního mlýna s hrubými česlemi [11] 

3.2 JEMNÉ ČESLE 
SvEtlost jemných česlí je vEtšinou 10 až 20 mm [6] Velikost pr]lin musí být menší, 

než je nejmenší pr]tokový pr]Uez použité vodní turbíny. Česlicová mUíž je navrhována 
z ocelových pás], které nemají optimální hydrodynamický tvar. Mohou se nahradit 
kruhovými tyčemi, které vodE kladou menší odpor, ale vykazují menší pevnost. [Ř] Rychlost 
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proudu pUed jemnými česlemi se doporučuje nejvíce 0,Ř m/s. [3] V pUípadE vyšších rychlostí 
m]že docházet ke strhávání shrabk] zachycených na česlích. [5] 

Obrázek 4 Jemné česle [12] 
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4 DDLENÍ PODLE STUPND MECHANIZACE 
Podle zp]sobu odstraOování shrabk] dElíme česle: 

 ručnE stírané, 
 strojnE stírané. 

4.1 RUČND STÍRANÉ ČESLE 
Tento typ česlí nemá mechanické čistící zaUízení a musí být čištEn ručnE. ZajištEní 

bezproblémového pr]toku je tudíž náročné, a pokud jsou intervaly čištEní nepravidelné, m]že 
dojít k ucpání a následnému pUetečení česlí. Pokud se shrabky zabraOující pr]toku odstraní, 
dojde v prostoru za česlemi k masivnímu pUívalu vody. Ten m]že snížit efektivitu pracovního 
zaUízení nebo jej dokonce poškodit. [13] 

  U tEchto česlí se sklon mUíží volí v rozmezí od 30° do 70° nejčastEji však 45° pro 
zvEtšení funkční filtrační plochy a usnadnEní stírání shrabk]. Shrabky jsou vyhrnovány 
ručním hrablem. [14] Jsou vhodné pro kanály o šíUce 400 až 2000 mm a hloubce až 3000 mm. 
[15] Nad česlicovou mUíží musí být dostatečný manipulační prostor pro obsluhu. VEtšinou je 
zahrnuta i odkapávací plocha, kde se vyhrnuté shrabky zbaví pUebytečné vody a teprve potom 
jsou nakládány do pUistaveného kontejneru. [14]  

Obrázek 5 RučnE stírané česle [7] 

RučnE stírané česle byly více používány dUíve na vstupech do čistíren odpadních vod. 
Dnes se umis[ují na starších a menších čističkách, u čerpacích stanic nebo do obtokových 
kanál] mElnících česlí. Často jsou nahrazovány více robustnEjšími česlemi s mechanickým 
stíráním, které vykazují vEtší efektivnost a mají ménE náročné požadavky na pracovní 
personál. [13] 
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4.2 MECHANICKY STÍRANÉ ČESLE 
Tento typ česlí se skládá z česlicové mUíže, čistícího stroje a žlabu pro odvod shrabk]. 

MUíž je ve spodní části zabetonována a nahoUe opUena o žlab. Mechanismus stírání se odvíjí 
z konstrukce ručnE stíraných česlí. Čistící stroj stojí v pUibližnE stejných místech jako obsluha. 
Pracovní částí je stírací lišta šíUky kanálu, která m]že být profilovaná podle velikosti pr]lin. 
Lišty mohou být z oceli nebo plastu. [16] Je nutné pUesné navádEní stírací lišty ve spodní části 
mUíže, aby se pUedešlo havárii mechanismu. [17]   

StrojnE stírané česle se umis[ují v pUítokových kanálech čistíren odpadních vod i 
malých vodních elektráren. Úhel sklonu mUíže se pohybuje od 45° do ř0°. Dodávají se pro 
šíUky kanálu od 500 až 2500 mm a pro hloubky Ř00 až 12000 mm. [22] 

Pohon stíracího stroje je zajištEn hydraulickými nebo elektrickými motory. 

4.2.1 ELEKTRICKY POHÁNDNÉ ČESLE 

Pohon je zajištEn elektromotorem s pUevodovkou. Hnací síla se k pohybujícím částem 
pUenáší pUes UetEzy nebo ozubeným pojezdovým hUebenem. 

4.2.2 HYDRAULICKY POHÁNDNÉ ČESLE 

Pohon tEchto česlí musí být navržen na celoroční venkovní provoz. Hydraulický olej 
v pohonné jednotce m]že být v zimním období zahUíván. [23] Hydraulický systém se skládá 
z dvojice pUímočarých hydromotor] a hydrogenerátoru. 
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5 DDLENÍ PODLE PRINCIPU STÍRÁNÍ 
Podle zp]sobu odstraOování shrabk] z česlicové mUíže lze česle dále dElit na r]zné typy. 

Všechny m]žou být v provedení jemných i hrubých česlí. 

5.1 ČESLE STÍRANÉ SHORA 
Tento typ česlí je nejčastEjší. Dochází ke stírání shrabk] z pUívodní strany česlí. Jsou 

vEtšinou vyrobeny z nerezové oceli, která je pro lepší odolnost v]či korozi opatUena nátErem. 
LevnEjší verze se dají vyrobit i z pozinkované uhlíkaté oceli. SpuštEní stírání je Uízeno 
automaticky za pomocí senzor], snímající rozdíl výšky hladiny pUed a za česlemi nebo 
v pravidelných intervalech nebo také pouštEno manuálnE. Jsou určené pro čistírny odpadních 
vod i malé vodní elektrárny. [15] 

 

Obrázek 6 Shora stírané česle [17] 

Na obrázku 6 je znázornEn princip fungování. Oblouková česlicová mUíž -1 je stírána 
hUebenem -7, který je u spodního uložení česlí v betonu -2 navádEn mezi česlice. Je pohánEn 
agregátem -Ř a zadržený materiál vyhrnuje nahoru. V horní úvrati je vynesený materiál stírán 
z hUebene stEračem shrabk] -4, který je kloubovitE uložen na stojanu -3. Konec stíracího 
hUebene pUi chodu dol] opisuje kUivku -9. [17] 

Česlicové mUíže mohou mít tvar oblouku, pro menší aplikace jsou pUímé, umístEné pod 
úhlem od horizontálního smEru. Výhodou je, že tento systém je prakticky bezúdržbový. Má 
účinné a automatické provedení. Pohyblivé části nejsou ponoUeny pod hladinou. Jsou odolné 
v]či korozi a mají dlouhou provozní životnost. [14] 
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5.2 SAMOČISTÍCÍ ČESLE 
Poznávacím atributem tohoto typu česlí je pohyblivá kontinuální česlicová mUíž, která 

plní funkci filtrační i čistící. Pracovní část je ponoUena ve vodE, která proudí pUes pohyblivé 
síto. Nečistoty, které na nEm ulpívají, jsou vynášeny nahoru. V horní úvrati dochází 
k samočištEní. [15] Jednotlivé segmenty se svým hákem zasouvají mezi sousední a shrabky 
odpadávají do žlabu. V tEchto místech se často umis[uje rotační čistící kartáč nebo 
ostUikovací trubka, které efekt čištEní ještE podporují. [17]  

Samočistící česle mohou být jemné i hrubé. Jednotlivé segmenty jsou vyrábEny 
z nerezové oceli v kombinaci s díly z plastu. Jejich pohon je zajištEn elektromotorem 
s pUevodovkou. Krouticí moment pUenáší hlavní hUídel pUímo nebo pomocí UetEz] u vEtších 
česlí. [15] 

  

Obrázek 7 Schéma samočistících česlí [18], a jejich segment [20] 

  



BRNO 2017 

 

25 
 

DDLENÍ PODLE PRINCIPU STÍRÁNÍ 

5.3 MDLNÍCÍ ČESLE 
Tento typ česlí m]že být použit v čistírnách odpadních vod, kde se umis[uje do 

vtokových objekt]. Jeho funkcí je rozmElnit hrubé pevné látky. Tím se odstraní problémy, 
které by mohly zp]sobit v navazujících operacích, pUedevším ucpání čerpadla. Od ostatních 
česlí se liší v tom, že se shrabky nemusí stírat, ale pokračují v menších rozmErech dál. Odpadá 
tedy i jejich následná likvidace. Jejich použití je výhodné i v chladnEjším podnebí, kde hrozí 
nebezpečí pUimrznutí shrabk] na česlicové mUíži. [1ř] 

Jejich schéma je na obrázku Ř. Jsou tvoUeny stojanem, na kterém je v horní části 
umístEn pohon -1 a buben se štErbinami -2. Nečistoty nesené vodou z]stávají na vnEjší stranE 
bubnu, uvnitU kterého je excentricky uložený svislý hUídel nesoucí mElnící nože. Ty pUi 
otáčení mElní usazené nečistoty. Po dostatečném zjemnEní pronikají i s vodou dovnitU -3 a 
spodní stranou odtékají -4. [17] 

 

Obrázek 8 MElnící česle [17] 

5.4 ROTAČNÍ ŠNEKOVÉ ČESLE 
Tyto česle neplní jen funkci filtrační, ale jejich konstrukce umožOuje i dopravování a 

částečné odvodnEní shrabk]. Umis[ují se v pr]myslových a komunálních čistírnách 
odpadních vod nebo na odtocích pr]myslových odpadních vod nejvíce v papírenském 
pr]myslu.  
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ZaUízení se skládá ze síta, které má tvar koše a šneku umístEném v dopravním kanálu. 
Voda s nerozpustnými nečistotami proudí skrz síto, na kterém ulpívají pevné části. Síto je 
pr]bEžnE čištEno pomocí kartáč], které jsou umístEny na vnEjších hranách dopravní spirály. 
Čistá voda pokračuje dále a pevné shrabky jsou vyhrnovány šnekem do pUistaveného 
kontejneru v horní části. PUi pUípadném ucpání je u nEkterých typ] možnost zpEtného chodu 
šneku pro uvolnEní zaUízení. [21] 

 

Obrázek 9 Rotační šnekové česle [21] 

5.5 ČESLE STÍRANÉ ZESPODU 
Tento typ česlí byl vyvinut v roce 1ř60. Vynášecí hUeben je situován v odtokové části 

česlicové mUíže a je opatUen trny, které jsou vklínEny do pr]lin mUíže. Shrabky jsou jimi 
vynášeny do horní části. Tímto rozmístEním nedochází k prolisování mEkkých shrabk] skrz 
pr]liny česlí. [17] 

Obrázek 10 Spodem stírané česle [15] 
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5.6 VOZÍKOVÉ ČESLE 
Tento typ je vhodný k umístEní do čistíren odpadních vod, pro vodárny, čerpací stanice, 

ale i dUevaUský, papírenský a potravináUský pr]mysl.  Hodí se pro šíUky kanál] od 500 mm do 
2500 mm a hloubku až 2,5 metru. [22] 

 

Obrázek 11 Vozíkové česle [22] 

Česlicová mUíž je zasazena v rámu, na jehož bocích jsou pUipevnEny pojezdové hUebeny. 
Po nich se pohybuje vozík se stíracím zaUízením a pohonem. Proto musí být vozík vždy nad 
úrovní hladiny, aby nedošlo k namočení elektromotoru. Pod hladinu zasahují pouze stírací 
hrábE. [22] 

5.7 HYDRAULICKY STÍRANÉ ČESLE 
Stroje na čištEní česlí pohánEné hydraulicky jsou určeny pro kanály o šíUce až 100m a 

hloubce 20 m. PUi šíUce kanálu vEtší než 3 m je vhodné zvážit instalaci čistícího stroje na 
samohybný vozík, aby byla pokryta požadovaná šíUka kanálu. Existují dvE varianty 
konstrukčního Uešení. [24] 
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5.7.1 TELESKOPICKÉ JEDNORAMENNÉ 

Vhodná aplikace tEchto česlí je pro kanály o maximální šíUce 3 m a hloubce 4 m. Jsou 
používány pro odstranEní malých nečistot, jako je listí a zbytky rostlin. Stojan stíracího 
mechanismu je pevnE ukotven. Stírací lišta je na teleskopickém výložníku. Stroj obsahuje dva 
hydromotory, z nichž jeden zajiš[uje výsuv výložníku a druhý pUitlačuje lištu k česlím pUi 
pojezdu nahoru. SetUené shrabky odpadávají v horní poloze do odpadového žlabu. [24] 

 

Obrázek 12 Teleskopický stírací stroj [12] 

5.7.2 KLOUBOVÉ DVOURAMENNÉ 

Oproti jednoramennému má tento čistící stroj masivnEjší konstrukci a vEtší rozsah 
dosahu. Používá se u kanál] o šíUce 3 m až 100 m. Maximální dosahovaná hloubka m]že být 
až 20 m. [24] Pro široké kanály se tyto stírací stroje umis[ují na pojízdný vozík, pro užší jsou 
uloženy pevnE.  

Pohyb je zde také zajištEn dvEma lineárními hydromotory. Jeden z nich je pUipevnEn 
k základnE a zajiš[uje zvedání celého mechanismu. Druhý ovládá pohyb ramene se stírací 
lištou a zajiš[uje tak potUebný pUítlak stírání. 
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Obrázek 13 Pojízdný dvouramenný stírací stroj česlí [24] 
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6 NÁVRH ČESLICOVÉ MTÍŽE 
Konstrukční návrh česlicové mUíže vychází z projektové dokumentace a zadání. 

Zadané parametry: 

 ŠíUka kanálu  BK 2850 mm 

 Délka česlí  LČ 4000 mm 

 Úhel sklonu  gČ 70° 

 Výška hladiny  H 3200 mm 

 ŠíUka pr]liny  BP 20 mm 

6.1 NÁVRH PR¥LINY 
MUíž je pro lepší manipulaci a montáž složena z deseti segment] o šíUce BS 285 mm. 

Každý segment začíná i končí mezerou o poloviční velikosti pr]liny. Z toho vyplývá, že počet 
česlic na segmentu pč se rovná počtu mezer pp. 稽聴 噺 稽牒 ゲ 喧 ┸椎 髪 稽 ゲ 喧 ┸椎   (1)  

Kde:  

BS [mm] šíUka segmentu  

 pč,p [-] počet česlic, pr]lin 

 Bč  [mm] šíUka česlice  

Z rovnice (1) je získán počet česlic a pr]lin pro r]znE zvolené šíUky česlicových tyčí. 
Po zaokrouhlení na celé číslo je z rovnice (2) vypočítána konečná velikost pr]liny. 稽牒 噺 喋縄椎 ┸妊袋喋 ゲ椎 ┸妊   (2)  

Tab. 1 Parametry česlicové mUíže 
Šｹギﾆ; 

segmentu 

BS 

[mm] 

Šｹギﾆ; 
LWゲﾉｷIW 

BČ 

[mm] 

Z;S;ﾐ= 
velikost 

ヮヴ└ﾉｷﾐ┞ 

[mm] 

PﾗLWデ 
mezer 

pp 

PﾗLWデ ﾏW┣Wヴ -  

zaokrouhleno 

pp 

PﾗLWデ 
LWslic 

pL 

KﾗﾐWLﾐ= 
velikost 

ヮヴ└ﾉｷﾐ┞ 

BP 

[mm] 

285 7 20 10,6 11 11 18,9 

 8  10,2 10 10 20,5 

 9  9,8 10 10 19,5 

 10  9,5 10 10 18,5 
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Z tabulky 1 vyplývá, že nejlépe vychází hodnoty pro šíUku česlice ř mm. Jelikož je, ale 
výhodnEjší česlice vyrobit z tyče obdélníkového pr]Uezu, je zvolena její šíUka Ř mm kv]li 
lepší dostupnosti tohoto polotovaru.  

6.2 KONSTRUKČNÍ NÁVRH ČESLICOVÉ MTÍŽE 
Z návrhu velikosti pr]liny vychází konstrukční návrh segmentu česlicové mUíže. 

Jednotlivé česlice jsou naUezány z obdélníkové tyče o rozmErech 50xŘ mm. Jelikož je 
česlicová mUíž v neustálém kontaktu s vodou, je vyrobena z nerezové oceli AISI 304 (ČSN 
17 240). [28] 

 MUíž je složena ze základní desky s laserem vypáleným profilem pro umístEní 
jednotlivých česlic a s dírami pro šrouby. Pro celkové vyztužení a zpevnEní mUíže jsou po její 
délce pUivaUeny hUebeny, které zároveO vymezují velikost pr]lin. V horní části je navaUen L 
profil, který slouží k upevnEní mUíže na odpadový žlab. 

 

 

Obrázek 14 Horní část česlicové mUíže a výztužný hUeben 

 MUíž je ke kanálu pUipevnEna šrouby do betonu od firmy Hilti ČR spol. s r.o. [30], které 
jsou vyrobeny z nerezové oceli A4 (ČSN 17 346). Ta má zvýšenou odolnost v]či korozi a je 
vhodná k použití ve vodním prostUedí. [25]   

Obrázek 15 Šroub do betonu [30] 



BRNO 2017 

 

32 
 

KONSTRUKČNÍ NÁVRH ČISTÍCÍHO STROJE 

7 KONSTRUKČNÍ NÁVRH ČISTÍCÍHO STROJE 
Po provedení rešeršní studie a zhodnocení zadaných parametr] společnE s pUihlédnutím 

k projektové dokumentaci již hotového betonového kanálu a žlabu na shrabky, je zvolena 
dvouramenná konstrukce čistícího stroje, jehož pohyb bude zajištEn dvEma lineárními 
hydromotory. Pro výrobu jsou použity hutní polotovary a plechové díly z oceli S355 (ČSN 
11 523). Kv]li vlhkému prostUedí je konstrukce pozinkována. 

 

 

 

 

1. Stojan 
2. Hlavní rameno 
3. PUítlačné rameno 
4. Stírací hrablo 
5. Výztuha 
6. Hlavní hydromotor 
7. PUítlačný hydromotor 

 

 

 

 

 

Obrázek 16 Čistící stroj s popisem hlavních částí 

7.1 STOJAN 
Stojan čistícího stroje slouží k jeho upevnEní na betonový základ. Je navržen 

z ocelových desek, které jsou páleny laserem pro co nejvEtší pUesnost a následnE jednodušší 
sestavování pUi svaUování. V bočních deskách jsou pUivaUeny trubky, které slouží pro uložení 
čepu. Celý stojan je zpevnEn nEkolika obdélníkovými dutými profily a horním plechem, ve 
kterém je vyUíznut otvor, aby se mohlo hlavní rameno volnE pohybovat v celém rozsahu. Ve 
spodní části je na zpevOovacím profilu pUivaUen úchyt pro upevnEní hlavního hydromotoru. 

Čep A 

Čep B 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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 Obrázek 17 Stojan čistícího stroje 

Základní vodorovná deska je opatUena čtyUmi závity pro šrouby, kterými se dá pUi 
montáži korigovat postavení stojanu a tím i celého čistícího stroje. Po nastavení do 
požadované polohy se do pUedem zhotovených drážek navrtají otvory pro expanzní kotvy, 
které se pojistí chemickou patronou. PUípadná mezera mezi betonem a deskou stojanu se 
vyplní cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a po jejím zatuhnutí se expanzní 
kotvy plnE dotáhnou. Nakonec se za pomocí expanzních kotev pojistí k betonovému základu i 
svislá deska. 

 

 

Obrázek 18 Expanzní kotva a chemická patrona [30] 

7.2 HLAVNÍ RAMENO 
Hlavní rameno je zhotoveno z obdélníkového dutého profilu o rozmErech: 220x140x5 - 

3050. V jeho krajní části je pUivaUena trubka pro zalisování bronzových kluzných pouzder 
čepu A, na kterých se bude mechanismus otáčet. Na spodní a horní stEnE jsou umístEny 
úchyty pro uložení pUímočarých hydromotor]. V místE uložení pUítlačného ramene jsou na 
bočních stranách pUivaUeny desky, které vytváUí prostor pro rotační pohyb pUítlačného ramene. 
Na horní stranE jsou dvE oka, která slouží pro montáž ramene. 
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Obrázek 19 Hlavní rameno čistícího stroje 

7.3 PTÍTLAČNÉ RAMENO 
Pro pUítlačné rameno je jako polotovar zvolen dutý obdélníkový profil: 140x100x5 - 

4600. Na horním konci se nachází úchyt pro pUipojení hydromotoru a trubka pro uložení 
bronzových pouzder čepu B. Na spodním konci je pUivaUen plech s díry pro šrouby, které 
zajistí pUipojení stíracího hrabla. Jelikož pUi pracovním cyklu bude docházet k vibracím 
mechanismu, jsou všechny šroubové spoje pojištEny za pomoci samojistné matice 
s nekovovou vložkou (DIN 985). Na horní stranE profilu jsou jako v pUedchozím pUípadE dvE 
oka pro jeUábovou montáž. StejnE jako hlavní rameno, má i pUítlačné zaslepené konce dutého 
profilu s dostatečnE velkým zkosením roh] pro bezproblémové pozinkování. 

Obrázek 20 PUítlačné rameno čistícího stroje 
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7.4 STÍRACÍ HRABLO 
Základem stíracího hrabla je ohýbaný plech, který je po celé délce zpevnEn žebry. 

V kontaktu s česlicovou mUíží, bude stírací lišta, vyrobená z plného polykarbonátu. Lišta je 
k plechovému základu pUišroubována šrouby s p]lkulatou hlavou, na kterých je menší riziko 
ulpívání shrabk]. 

Obrázek 21 Stírací hrablo čistícího stroje 

Na obrázku 22 jsou znázornEny profily ohyb] základního plechu hrabla. P]vodnE 
navržený profil A byl v pr]bEhu práce zmEnEn za profil B. Ten svým tvarem umožOuje 
vyztužení žebry ze strany, na které nebudou shromaž@ovány shrabky.  

Obrázek 22 Profily ohyb] stíracího hrabla 

7.5 VÝZTUHA 
Boční výztuha je navržena tak, aby nedocházelo k velkému bočnímu výkyvu stíracího 

hrabla pUi jeho asymetrickém zatížení.  

7.6 LINEÁRNÍ HYDROMOTORY 
Lineární hydromotory jsou vybrány z katalogu firmy HYDRAULICS s.r.o. [31] podle 

potUebných zdvih] hydromotor] vyplývajících z navržené konstrukce. Vybrané motory jsou 
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z Uady ZH 2, jedná se o dvojčinné lineární hydromotory bez tlumení v koncových polohách a 
maximálním tlakem 25 MPa. Zdvihy hydromotor] je možné vyrobit podle zadání zákazníka. 

Zdvih hlavního hydromotoru:  zhm1 = 610 mm, 

zdvih pUítlačného hydromotoru:  zhm2 = 470 mm. 

Obrázek 23 Nákres lineárního hydromotoru [31] 

V tabulce 2 jsou vyznačeny vybrané lineární hydromotory. V modrém obdélníku jsou 
parametry hlavního a v červeném parametry pUítlačného hydromotoru. Zdvih pUítlačného a 
hlavního hydromotoru je v rozmezí doporučených zdvih] výrobcem a není tedy potUeba 
kontrola vzpErné stability. Tu výrobce do udané hodnoty zaručuje. Výrobce také nabízí 
indukční snímání koncových poloh hydromotoru, což je využito u hlavního hydromotoru 
k Uízení pracovního cyklu. 

Tab. 2 RozmEry hydromotor] [31] 
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7.7 ČEPY  
Konstrukce všech čep] je na stejném principu. Samotný čep je vyroben z kulaté tyče, ve 

které jsou vyvrtány otvory pro pUívod mazacího oleje do prostoru kluzných pouzder. V čelní 
stranE je našroubována kulová mazací hlavice se závitem. Hlava čep] A a B je vyrobena pro 
úsporu materiálu z laserem páleného plechu. Čep je proti radiálnímu posunutí zajištEn čtyUmi 
šrouby spojující čep s protikusem. Toto spojení zamezuje i posun axiální, ale pro vEtší 
bezpečnost je na druhém konci drážka pro pojistný kroužek. Čepy hydromotor] jsou proti 
radiálnímu posunutí pojištEny zkosením hlavy. 

 

 

Obrázek 24 Čep s mazací hlavicí [37] 
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8 SILOVÝ ROZBOR ČISTÍCÍHO STROJE 
Pro určení potUebných sil na hydromotorech k fungování pohybu mechanismu jsou 

provedeny dva silové rozbory. PUi pohybu mechanismu dol], kdy dochází k zatížení pouze 
vlastní hmotností. A pUi pohybu nahoru, když je stírací hrablo v kontaktu s česlicovou mUíží a 
dochází ke vzniku pUítlačné síly a síly tUecí. 

8.1 VÝPOČET TÍHOVÝCH SIL 
Pro výpočet tíhových sil navrhovaných součástí je použita hmotnost vypočítaná 

programem Solid Works. 

8.1.1 HLAVNÍ RAMENO 罫怠 噺 兼怠 ゲ 訣 噺 なぬの ゲ ひ┸ぱな 噺 なぬにね┸ね軽  (3)  

Kde:  

m1 [kg]  hmotnost hlavního ramene 

g [m.s-2]  gravitační zrychlení 

8.1.2 PTÍTLAČNÉ RAMENO S HRABLEM 罫態 噺 兼態 ゲ 訣 噺 なはど ゲ ひ┸ぱな 噺 なのはひ┸は軽 (4)  

Kde:  

m2 [kg] hmotnost pUítlačného ramene s hrablem a výztuhami 

PUi pohybu mechanismu nahoru po mUíži je v horních dvou pozicích uvažována i tíhová 
síla shrabk], která je pUipočtena k tíhové síle pUítlačného ramene. 

8.1.3 HMOTNOST SHRABK¥ 兼鎚 噺 撃鎚 ゲ 貢鎚 噺 詣張 ゲ 月張 ゲ 懸張 ゲ 貢鎚 噺 に┸ば ゲ ど┸なぱば ゲ ど┸なの ゲ ひひぱ 噺 ばの┸の倦訣 (5)  

Kde:  

VS [m3]  objem shrabk] 

とS [kg/ m3] hustota shrabk] 

LH [m]  délka hrabla 

hH [m]  hloubka hrabla 

vH [m]  výška shrabk] na hrable 

Pro výpočet hmotnosti je uvažováno, že vyhrabovaný materiál bude složen pUevážnE 
z mokrého listí, které plove po celé hloubce kanálu a má tedy stejnou hustotu jako voda. 



BRNO 2017 

 

39 
 

SILOVÝ ROZBOR ČISTÍCÍHO STROJE 

Jelikož výška shrabk] na lopatE je pouze odhadována, je pro vEtší bezpečnost dále uvažována 
hmotnost shrabk] 100 kg. 

8.1.4 TÍHOVÁ SÍLA SHRABK¥ 罫鎚 噺 兼鎚 ゲ 訣 噺 などど ゲ ひ┸ぱな 噺 ひぱな軽 (6)  

8.1.5 TÍHOVÁ SÍLA HYDROMOTOR¥ 

Pro výpočet hmotnosti hydromotor] je použit vztah uvádEný výrobcem, který je závislý 
na aktuálním zdvihu hydromotoru.  

HLAVNÍ HYDROMOTOR 罫張暢怠 噺 兼朕陳怠 ゲ 訣 噺 岫ぱ┸ひの 髪 権朕陳怠 ゲ ど┸どにはぱ岻 ゲ 訣 (7)  

Kde:  

mhm1 [kg] hmotnost hlavního hydromotoru [31] 

PTÍTLAČNÝ HYDROMOTOR 罫張暢態 噺 兼朕陳態 ゲ 訣 噺 岫ば 髪 権朕陳態 ゲ ど┸どににひ岻 ゲ 訣 (8)  

Kde:  

mhm2 [kg] hmotnost pUítlačného hydromotoru [31] 

Do rovnic 7 a 8 jsou dosazeny hodnoty zdvih] jednotlivých hydromotor] ve zvolených 
polohách čistícího stroje. Jelikož jsou tyto tíhové síly závislé na jednotlivých polohách 
mechanizmu, jsou uvedeny v pUílohách 1 a 2. 
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8.2 POHYB MECHANISMU DOL¥ 
Na obrázku 25 je schéma mechanismu v jedné vybrané poloze pUi pohybu z horní úvrati 

do dolní. 

 

Obrázek 25 Schéma mechanismu pUi pohybu dol] 

 Pro zjištEní sil na hydromotorech je provedeno uvolnEní a zavedení reakcí v bodE A a 
B, které mají shodný smEr s osami zavedeného souUadného systému. Tíhové síly p]sobí 
v tEžištích, vypočítaných programem Solid Works. V tomtéž programu je provedeno i 
odečítání potUebných ramen sil. PUi pohybu dol] je zvoleno celkem 12 poloh mechanismu. 
ZmEUené hodnoty jsou uvedeny v pUíloze 2. 

8.2.1 TEŠENÍ HLAVNÍHO HYDROMOTORU 

Momentová rovnováha k bodu A デ警凋 噺 ど  伐繋怠跳 ゲ 欠 髪 罫張暢怠 ゲ 倹 髪 罫怠 ゲ 決 髪 罫態 ゲ 穴 髪 罫張暢態 ゲ 倦 噺 ど 
(9)  

Kde: 

F1Z [N] síla na hlavním hydromotoru pUi jeho zasouvání 

a [mm] kolmá vzdálenost síly hlavního hydromotoru k bodu A 

j [mm] kolmá vzdálenost síly GHM1 k bodu A 
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b [mm] kolmá vzdálenost síly G1 k bodu A 

d [mm] kolmá vzdálenost síly G2 k bodu A 

k [mm] kolmá vzdálenost síly GHM2 k bodu A 

Silová rovnováha v ose x デ繋沈掴 噺 ど  迎凋掴 伐 繋怠跳 ゲ    糠 噺 ど 
(10)  

Kde: 

RAx [N] reakce v bodE A ve smEru osy x 

g [°] úhel síly F1Z k ose x 

Silová rovnováha v ose y デ繋沈槻 噺 ど  迎凋槻 髪 繋怠跳 ゲ    糠 伐 罫張暢怠 伐 罫怠 伐 罫態 伐 罫張暢態 噺 ど 
(11)  

Kde: 

RAy [N] reakce v bodE A ve smEru osy y 

Z rovnice (9) je vyjádUena síla F1Z v závislosti na zdvihu obou hydromotor] ve 
dvanácti zvolených pozicích.  

繋怠跳 噺 罫張暢怠 ゲ 倹 髪 罫怠 ゲ 決 髪 罫態 ゲ 穴 髪 罫張暢態 ゲ 倦欠  (12)  

8.2.2 TEŠENÍ PTÍTLAČNÉHO HYDROMOTORU 

Momentová rovnováha k bodu B デ警刷 噺 ど  繋態跳 ゲ 潔 伐 罫態 ゲ 兼 噺 ど 
(13)  

Kde: 

F2Z [N] síla na pUítlačném hydromotoru pUi jeho zasouvání 

c [mm] kolmá vzdálenost síly pUítlačného hydromotoru k bodu B 

m [mm] kolmá vzdálenost síly G2 k bodu B 

 

 



BRNO 2017 

 

42 
 

SILOVÝ ROZBOR ČISTÍCÍHO STROJE 

Silová rovnováha v ose x デ繋沈掴 噺 ど  迎喋掴 伐 繋態跳 ゲ    紅 噺 ど 
(14)  

Kde: 

く [°] úhel síly F2Z k ose x 

RBx [N] reakce v bodE B ve smEru osy x 

Silová rovnováha v ose y デ繋沈槻 噺 ど  迎喋槻 髪 繋態跳 ゲ    紅 伐 罫態 噺 ど 
(15)  

Kde: 

RBy [N] reakce v bodE B ve smEru osy y 

Z rovnice (13) je vyjádUena síla F2Z v závislosti na zdvihu obou hydromotor] ve 
dvanácti zvolených pozicích.  

繋態跳 噺 罫態 ゲ 兼潔  (16)  

Výsledné velikosti sil na hydromotorech jsou uvedeny v tabulce 3. ČervenE jsou 
vyznačeny minimální potUebné síly na hydromotorech pUi pohybu dol] tj. pUi zasouvání píst] 
hydromotor], které budou dále použity u návrhu hydraulického obvodu.  

Tab. 3 Pr]bEhy sil na hydromotorech pUi pohybu dol] 
Poloha 

mechanismu 

zhm1 

[mm] 

zhm2 

[mm] 

F1Zmin 

[N] 

F2Zmin 

[N] 

1 610 470 8385,2 7461,4 

2 610 423 10237,3 3336,5 

3 549 376 11434,5 2494,7 

4 488 329 12298,2 1902,5 

5 427 282 12956,0 1440,9 

6 366 235 13485,9 1046,2 

7 305 188 13952,2 673,9 

8 244 141 14417,5 279,3 

9 183 94 14964,3 -207,0 

10 122 47 15724,1 -942,8 

11 61 0 17026,8 -2519,7 

12 0 0 16906,7 489,9 
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8.3 POHYB MECHANISMU PTI STÍRÁNÍ ČESLICOVÉ MTÍŽE 
Pro výpočet je zvoleno 11 poloh mechanismu a stejnE jako v pUedchozím pUípadE jsou 

potUebné hodnoty pro každou z poloh odečteny z výkres] v programu Solid Works. ZmEUené 
vzdálenosti jsou uvedeny v pUíloze 3. 

PUi stíracím pohybu vznikají další dvE síly. Síla pUítlačná, která zajiš[uje kontakt stírací 
lišty s mUíží a síla tUecí. PUítlačná síla je pro zjištEní sil na hydromotorech pUedbEžnE volena 
1000 N. 

VÝPOČET TTECÍ SÍLY 繋痛 噺 繋椎 ゲ 血鳥 噺 などどど ゲ ど┸ぬ 噺 ぬどど 軽  (17)  

Kde: 

fd [-] dynamický součinitel tUení pro styk polykarbonát – ocel [29] 

8.3.1 UVOLNDNÍ PTÍTLAČNÉHO RAMENE  

 

Obrázek 26 UvolnEní pUítlačného ramene pUi stíracím pohybu 

 



BRNO 2017 

 

44 
 

SILOVÝ ROZBOR ČISTÍCÍHO STROJE 

Momentová rovnováha k bodu B デ警刷 噺 ど  繋態蝶 ゲ 潔 伐 罫態 ゲ 兼 伐 繋椎 ゲ 月 伐 繋痛 ゲ 件 噺 ど 
(18)  

Kde: 

F2V [N] síla na pUítlačném hydromotoru pUi jeho vysouvání 

h [mm] kolmá vzdálenost pUítlačné síly Fp k bodu B 

i [mm] kolmá vzdálenost tečné síly Ft k bodu B 

Silová rovnováha v ose x デ繋沈掴 噺 ど  迎喋掴 伐 繋態蝶 ゲ    紅 伐 繋椎 ゲ    にど 伐 繋痛 ゲ    ばど 噺 ど 
(19)  

Silová rovnováha v ose y デ繋沈槻 噺 ど  迎喋槻 伐 繋態蝶 ゲ    紅 伐 罫態 髪 繋椎 ゲ    にど 伐 繋痛 ゲ    ばど 噺 ど 
(20)  

8.3.2 UVOLNDNÍ HLAVNÍHO RAMENE 

 

Obrázek 27 UvolnEní hlavního ramene pUi stíracím pohybu 
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Momentová rovnováha k bodu A デ警凋 噺 ど  伐繋怠蝶 ゲ 欠 髪 罫張暢怠 ゲ 倹 髪 罫怠 ゲ 決 髪 罫張暢態 ゲ 倦 伐 繋態蝶 ゲ 穴 伐 迎喋掴 ゲ 結 髪 迎喋槻 ゲ 血 噺 ど 
(21)  

Kde: 

F1V [N] síla na hlavním hydromotoru pUi jeho vysouvání 

e [mm] kolmá vzdálenost reakce RBx  k bodu A 

f [mm] kolmá vzdálenost reakce RBy  k bodu 

Silová rovnováha v ose x デ繋沈掴 噺 ど  迎凋掴 伐 繋怠蝶 ゲ    糠 髪 繋態 ゲ    紅 伐 迎喋掴 噺 ど 
(22)  

Silová rovnováha v ose y デ繋沈槻 噺 ど  迎凋槻 伐 罫張暢怠 髪 繋怠蝶 ゲ    糠 伐 罫怠 伐 罫張暢態 髪 繋態 ゲ    紅 伐 迎喋槻 噺 ど 
(23)  

Rovnice (18) – (23) jsou Uešeny pomocí matice o velikosti 6x6 polí v programu Scilab-5.5.1.  

Výsledné velikosti sil na hydromotorech jsou uvedeny v tabulce 4. ČervenE jsou 
vyznačeny hodnoty, které odpovídají minimálním potUebným silám na hydromotorech pUi 
stíracím pohybu mechanismu tj. pUi vysouvání píst] hydromotor], a které budou dále použity 
u návrhu hydraulického obvodu. 

Tab. 4 Pr]bEhy sil na hydromotorech pUi stíracím pohybu 
Poloha 

mechanismu 

zhm1 

[mm] 

zhm2 

[mm] 

F1Vmin 

[N] 

F2Vmin 

[N] 

13 0 3 1332,3 21037,1 

14 59 57 2426,2 17733,4 

15 118 112 3291,7 16614,0 

16 177 164 3813,9 16330,5 

17 236 213 4306,7 16457,3 

18 295 257 4866,7 16827,7 

19 354 298 5230,3 17344,9 

20 413 333 5538,6 17955,3 

21 472 365 5818,3 18596,9 

22 531 392 10861,3 22842,9 

23 590 416,2 10776,6 22942,8 
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9 NÁVRH HYDRAULICKÉHO OBVODU 
Pro návrh hydraulického obvodu jsou nejprve určeny potUebné tlaky na hydromotorech. 

K tomu jsou použity hodnoty sil na hydromotorech z kapitoly 8. 

9.1 HLAVNÍ HYDROMOTOR 
Tlak pUi zasouvání 

喧怠跳 噺 繋怠跳陳沈津鯨朕陳怠跳 噺 なばどには┸ぱ講 ゲ 経朕陳怠態ね 伐 講 ゲ 穴朕陳怠態ね 噺 なばどには┸ぱ講 ゲ ばど態 伐 講 ゲ ねの態ね 噺 ば┸のね 警鶏欠 (24)  

Kde: 

Shm1Z [mm2]  obsah plochy hlavního hydromotoru pUi zasouvání 

Dhm1 [mm]  pr]mEr pístu hlavního hydromotoru 

dhm1 [mm]  pr]mEr pístní tyče hlavního hydromotoru 

Výsledek je zaokrouhlen na Ř MPa a dále je počítáno s touto hodnotou. 

Tlak pUi vysouvání  

喧怠蝶 噺 繋怠蝶陳沈津鯨朕陳怠蝶 噺 などぱはな┸ぬ講 ゲ 経朕陳怠態ね 噺 などぱはな┸ぬ講 ゲ ばど態ね 噺 に┸ぱに警鶏欠 (25)  

Kde: 

Shm1V [mm2]  obsah plochy hlavního hydromotoru pUi zasouvání 

Výsledek je zaokrouhlen na 3 MPa a dále je počítáno s touto hodnotou. 

Konečná síla pUi zasouvání  

繋怠跳 噺 喧怠跳 ゲ 鯨朕陳怠跳 噺 ぱ ゲ 峭講 ゲ 経朕陳怠態ね 伐 講 ゲ 穴朕陳怠態ね 嶌 噺 ぱ ゲ 峭講 ゲ ばど態 伐 講 ゲ ねの態ね 嶌 

繋怠跳 噺 なぱどはね 軽 

(26)  

Konečná síla pUi vysouvání  

繋怠蝶 噺 喧怠蝶 ゲ 鯨朕陳怠蝶 噺 ぬ ゲ 講 ゲ 経朕陳怠態ね 噺 ぬ ゲ 講 ゲ ばど態ね 噺 ななのねの┸ね 軽 (27)  
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9.2 PTÍTLAČNÝ HYDROMOTOR  
Tlak pUi zasouvání 

喧態跳 噺 繋態跳陳沈津鯨朕陳態跳 噺 ばねはな┸ね講 ゲ 経朕陳態態ね 伐 講 ゲ 穴朕陳態態ね 噺 ばねはな┸ね講 ゲ はぬ態 伐 講 ゲ ねど態ね 噺 ね┸どな 警鶏欠 (28)  

Kde:  

Shm2Z  [mm2]  obsah plochy pUítlačného hydromotoru pUi zasouvání 

Dhm2  [mm]  pr]mEr pístu pUítlačného hydromotoru 

dhm2 [mm]  pr]mEr pístní tyče pUítlačného hydromotoru 

Tento tlak nebude v obvodu regulován z d]vodu volného konce pUítlačného ramene pUi 
pohybu dol]. 

Tlak pUi vysouvání  

喧態蝶 噺 繋態蝶陳沈津鯨朕陳態蝶 噺 ににひねに┸ぱ講 ゲ 経朕陳態態ね 噺 ににひねに┸ぱ講 ゲ はぬ態ね 噺 ば┸ぬは 警鶏欠 (29)  

Kde: 

Shm2V [mm2]   obsah plochy pUítlačného hydromotoru pUi vysouvání 

Výsledek je zaokrouhlen na Ř MPa a dále je počítáno s touto hodnotou. 

Konečná síla pUi zasouvání  

繋態跳 噺 喧態跳 ゲ 鯨朕陳態跳 噺 ぱ ゲ 峭講 ゲ 経朕陳態態ね 伐 講 ゲ 穴朕陳態態ね 嶌 噺 ぱ ゲ 峭講 ゲ はぬ態 伐 講 ゲ ねど態ね 嶌 

繋態跳 噺 なねぱぱね┸ひ 軽 

(30)  

Konečná síla pUi vysouvání  

繋態蝶 噺 喧態蝶 ゲ 鯨朕陳態蝶 噺 ぱ ゲ 講 ゲ 経朕陳態態ね 噺 ぱ ゲ 講 ゲ はぬ態ね 噺 にねひぬぱ 軽 (31)  

Z rovnic (24), (25), (28) a (29) vyplývá, že nejnižší tlak v obvodu pro dosažení 
potUebných sil na hydromotorech je roven 8 MPa. V obvodu bude tlakovE regulovaná pouze 
vEtev zajiš[ující výsuv hlavního hydromotoru, a to na 3 MPa. 
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Graf 1 Srovnání konečných sil na hydromotorech a jejich minimálnE potUebných hodnot 
pUi zasouvání 

 

Graf 2 Srovnání konečných sil na hydromotorech a jejich minimálnE potUebných hodnot 
pUi vysouvání 
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9.3 VÝPOČET POTTEBNÉHO PR¥TOKU 
Pro výpočet pr]tok] je nejprve zvolena délka pracovního cyklu, která zahrnuje jak 

pohyb dol] i stírání česlicové mUíže. Tato doba je zvolena 60s a rovnomErnE rozdElena na 
pohyb mechanismu dol] i nahoru. Z rozdíl] zdvih] hydromotor] v krajních polohách je 
vypočítána rychlost zasouvání a vysouvání jednotlivých píst].  

Rozdíl zdvih] pUi zasouvání: 

hlavní hydromotor:  zhm1Z = 610 mm 

pUítlačný hydromotor:  zhm2Z = 470 mm 

Rozdíl zdvih] pUi vysouvání: 

hlavní hydromotor:  zhm1V = 590 mm 

pUítlačný hydromotor:  zhm2V = 413 mm 

Rychlost zasouvání hlavního hydromotoru 

懸朕陳怠跳 噺 権朕陳怠跳建佃 噺 ど┸はなぬど 噺 ど┸どに 兼【嫌 (32)  

Kde: 

tz [s] doba zasouvání hydromotor] 

Rychlost zasouvání pUítlačného hydromotoru 

懸朕陳態跳 噺 権朕陳態跳建佃 噺 ど┸ねばぬど 噺 ど┸どなは 兼【嫌 (33)  

Rychlost vysouvání hlavního hydromotoru 

懸朕陳怠蝶 噺 権朕陳怠蝶建蝶 噺 ど┸のひぬど 噺 ど┸どに 兼【嫌 (34)  

Kde:  

tv  [s] doba vysouvání hydromotor] 

Rychlost vysouvání pUítlačného hydromotoru 

懸朕陳態蝶 噺 権朕陳態蝶建蝶 噺 ど┸ねなぬぬど 噺 ど┸どなね 兼【嫌 (35)  
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Z vypočítaných rychlostí a obsah] ploch píst] hydromotor] jsou nyní určeny potUebné 
pr]toky v obou válcích pUi jejich zasouvání a vysouvání. 

Pr]tok pUi zasouvání hlavního hydromotoru 芸朕陳怠跳 噺 鯨朕陳怠跳 ゲ 懸朕陳怠跳 噺 に┸には ゲ など貸戴 ゲ ど┸どに 噺 ね┸のに ゲ など貸泰 兼戴【嫌   芸朕陳怠跳 噺 に┸ばな健【兼件券 
(36)  

Pr]tok pUi zasouvání pUítlačného hydromotoru 芸朕陳態跳 噺 鯨朕陳態跳 ゲ 懸朕陳態跳 噺 な┸ぱは ゲ など貸戴 ゲ ど┸どなは 噺 に┸ひぱ ゲ など貸泰 兼戴 嫌エ  芸朕陳態跳 噺 な┸ばひ 健【兼件券 
(37)  

Pr]tok pUi vysouvání hlavního hydromotoru 芸朕陳怠蝶 噺 鯨朕陳怠蝶 ゲ 懸朕陳怠蝶 噺 ぬ┸ぱの ゲ など貸戴 ゲ ど┸どに 噺 ば┸ば ゲ など貸泰 兼戴 嫌エ  芸朕陳怠蝶 噺 ね┸はに 健 兼件券エ  
(38)  

Pr]tok pUi vysouvání pUítlačného hydromotoru 芸朕陳態蝶 噺 鯨朕陳態蝶 ゲ 懸朕陳態蝶 噺 ぬ┸なに ゲ など貸戴 ゲ ど┸どなね 噺 ね┸ぬは ゲ など貸泰 兼戴 嫌エ  芸朕陳態蝶 噺 に┸はに 健【兼件券 
(39)  

Pr]tok, který je potUeba dodávat hydraulickým agregátem je dán součtem pr]tok] 
v jednotlivých vEtvích obvodu. 

9.3.1 CELKOVÝ PR¥TOK V OBVODU PTI VYSOUVÁNÍ HYDROMOTOR¥ 芸蝶 噺 芸朕陳怠蝶 髪 芸朕陳態蝶 噺 ね┸はに 髪 に┸はに 噺 ば┸にね  健【兼件券 (40)  

9.3.2 CELKOVÝ PR¥TOK V OBVODU PTI ZASOUVÁNÍ HYDROMOTOR¥ 芸跳 噺 芸朕陳怠跳 髪 芸朕陳態跳 噺 に┸ばな 髪 な┸ばひ 噺 ね┸の  健【兼件券 (41)  
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9.4 VOLBA PRACOVNÍ KAPALINY 
Výrobcem pUímočarých motor] doporučený hydraulický olej je minerální olej HM 32. 

Jelikož se mechanismus nachází u vodního toku a je zde riziko havárie, musí být tento 
minerální olej nahrazen olejem biologicky odbouratelným s podobnými vlastnostmi.  

Tab. 5 Porovnání vlastností hydraulických kapalin 

 Paramo HM 32 

[33] 

Total Biohydran TMP 32 

[32] 

Kinematická viskozita pUi 
40 °C – に40 [mm2/s] 

28,8 – 35,2 32 

Kinematická viskozita pUi 
100 °C – に100 [mm2/s] 

5,1 7,4 

Bod tekutosti [°C] -18 -39 

Bod vzplanutí [°C] 175 268 

Hustota – とo [kg/m3] 870 913 

 

Vybraný olej Total Biohydran TMP 32 je na bázi syntetických nenasycených ester]. 
Je vhodný pro použití v terénu, kde by mohlo dojít ke znečištEní pUírodního prostUedí. Lze 
použít v lesnictví i u vodních tok]. ZároveO výrobce uvádí dobrou ochranu proti korozi a 
vynikající proti otErové vlastnosti. [32] 

9.4.1 ROZVOD PRACOVNÍ KAPALINY 

Hadice pro rozvod hydraulického oleje jsou vybrány z katalogu firmy Haberkorn 
Ulmer s.r.o.. Zvolená hadice je vhodná pro oleje na bázi syntetických ester]. Je vyztužena 
dvEma oplety z vysoko pevnostních ocelových drát] a její povrch je odolný v]či otEru a 
povEtrnostním podmínkám. Její provozní teplota se pohybuje v rozmezí (-40 閥 100) °C. [35] 

Tab. 6 Parametry hydraulické hadice typu MegaSys® – M4K [35] 

 

VnitUní pr]mEr  

 dH 

[mm] 

VnEjší pr]mEr 

DH 

[mm] 

Pracovní tlak 

[MPa] 

Poruchový tlak 

[MPa] 

PolomEr ohybu 

[mm] 

6 13,7 28 112 50 
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9.5 SCHÉMA HYDRAULICKÉHO OBVODU 

Obrázek 28 Schéma Hydraulického obvodu 

Hydraulická kapalina je k pUímočarým hydromotor]m (14. a 13.) dodávána agregátem 
(1.). Ve vEtvi k pUítlačnému i hlavnímu hydromotoru jsou umístEny rozvadEče (6. a 7.) se 
zpEtnými ventily (3. a 4.). Za nimi jsou regulovatelné jednocestné škrtící ventily, kterými je 
možno nastavit rychlost vysouvání i zasouvání hydromotor] a nastavit tak požadovanou 
rychlost stírání česlicové mUíže a také rychlost dojezdu do dolní úvrati. Redukční ventil (12.) 
omezuje tlak na hlavním hydromotoru a zabraOuje pUetížení pUi kolizním stavu hrabla na 
mUíži. Pojistný ventil (2.) chrání proti pUetížení celého obvodu. Ve zpEtném potrubí je umístEn 
filtr (5.), který zabraOuje vniknutí nečistot do nádrže. 
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9.6 VÝPOČET TLAKOVÝCH ZTRÁT 
Tlakové ztráty jsou uvažovány v pUívodním potrubí k hydromotor]m, pUi jejich 

vysouvání, kdy je rychlost proudEní vyšší než pUi zasouvání hydromotor] a tudíž vznikají i 
vyšší tlakové ztráty. Pro výpočet je uvažováno kritické Reynoldsovo číslo 2320. Délky 
jednotlivých hadic jsou pUibližnE odečteny z projektové dokumentace a modelu čistícího 
stroje. 

9.6.1 TLAKOVÁ ZTRÁTA TTENÍM NA POTRUBÍ K HLAVNÍMU HYDROMOTORU 

PUibližná délka hadice:   LH1 = 8 m 

Rychlost proudEní:  

懸張怠 噺 芸朕陳怠蝶鯨張 噺 芸朕陳怠蝶講 ゲ 穴張態ね 噺 ば┸ば ゲ など貸泰講 ゲ ど┸どどは態ね 噺 に┸ばに 兼 嫌エ  (42)  

Kde: 

SH [m2] vnitUní obsah hadice 

Reynoldsovo číslo:  

迎結張怠 噺 懸張怠 ゲ 穴張べ替待 噺 に┸ばに ゲ ど┸どどはぬ┸に ゲ など貸泰 噺 のなど (43)  

Reynoldsovo číslo je menší než kritické Reynoldsovo číslo a v potrubí dochází 
k laminárnímu proudEní. 

Součinitel tUení pro pryžové hadice:  膏 噺 腿泰眺勅 

膏張怠 噺 ぱの迎結張怠 噺 ぱののなど 噺 ど┸なば (44)  

Tlaková ztráta:  

ッ喧張怠 噺 膏張怠 ゲ 詣張怠 張 ゲ 貢墜 ゲ 懸張怠に 噺 ど┸なば ゲ ぱど┸どどは ゲ ひなぬ ゲ に┸ばにに  

ッ喧張怠 噺 に┸ぱな ゲ など泰 鶏欠 噺 ど┸にぱ 警鶏欠 

(45)  

9.6.2 TLAKOVÁ ZTRÁTA TTENÍM NA POTRUBÍ K PTÍTLAČNÉMU HYDROMOTORU 

PUibližná délka hadice:   LH2 = 11m 

Rychlost proudEní:  

懸張態 噺 芸朕陳態蝶鯨張 噺 芸朕陳態蝶講 ゲ 穴張態ね 噺 ね┸ぬは ゲ など貸泰講 ゲ ど┸どどは態ね 噺 な┸のね 兼 嫌エ  (46)  
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Reynoldsovo číslo:  

迎結張態 噺 懸張態 ゲ 穴張べ替待 噺 な┸のね ゲ ど┸どどはぬ┸に ゲ など貸泰 噺 にぱぱ┸ばの (47)  

Reynoldsovo číslo je menší než kritické Reynoldsovo číslo a v potrubí tedy dochází 
k laminárnímu proudEní. 

Součinitel tUení pro pryžové hadice:  膏 噺 腿泰眺勅 

膏張態 噺 ぱの迎結張態 噺 ぱのにぱぱ┸ばの 噺 ど┸にひ (48)  

Tlaková ztráta:  

ッ喧張態 噺 膏張態 ゲ 詣張態 張 ゲ 貢墜 ゲ 懸張態に 噺 ど┸にひ ゲ ななど┸どどは ゲ ひなぬ ゲ な┸のねに  

ッ喧張態 噺 ぬ┸ばね ゲ など泰 鶏欠 噺 ど┸ぬば 警鶏欠 

(49)  

9.6.3 CELKOVÁ TLAKOVÁ ZTRÁTA 

Celková tlaková ztráta je součtem ztrát tUením na pUívodních hadicích k hydromotor]m. 
Dále je ještE nutné zohlednit tlakové ztráty místní, které vznikají na jednotlivých prvcích 
hydraulického obvodu. Jelikož tyto prvky jsou dodávány společnE s hydraulickým agregátem 
a nejsou pUedem známy, je celková tlaková ztráta navýšena o 20 procent k pokrytí ztrát 
místních. ッ喧寵 噺 な┸に ゲ  岫ッ喧張怠 髪 ッ喧張態岻 噺 な┸に ゲ  岫ど┸にぱ 髪 ど┸ぬば岻 噺 ど┸ばぱ 警鶏欠 (50)  

9.6.4 VÝSLEDNÝ MAXIMÁLNÍ TLAK V OBVODU 

 Celkový tlak, na který musí být uzp]soben hydraulický agregát, je roven součtu 
nejvyššího tlaku na hydromotorech vypočítaného v kapitolách ř.1 a ř.2, který je roven 8 MPa 
a tlakové ztrátE z rovnice (49). 喧張凋 噺 喧怠跳 髪 ッ喧寵 噺 ぱ 髪 ど┸ばの 噺 ひ┸ばの 警鶏欠 (51)  

9.7 VOLBA HYDRAULICKÉHO AGREGÁTU 
Hydraulický agregát je vybrán ze stránek firmy FMV-DESIGN s.r.o. [36]. Je složen 

z elektromotoru a zubového nebo axiálnE pístového čerpadla. Volbu čerpadla provádí výrobce 
na základE udaného pr]toku a potUebného tlaku. Součástí agregátu je i olejová nádrž a 
stavebnicový blok, jehož prvky upravuje výrobce dle požadavk]. Jelikož čistící cyklus bude 
probíhat nepravidelnE v dlouhých intervalech, není navrženo chlazení oleje. Z d]vodu 
fungování i v zimních mEsících je agregát opatUen pUedehUíváním hydraulické kapaliny. 
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Obrázek 29 Hydraulický agregát firmy FMV-DESIGN s.r.o. [36]   

9.8 POPIS PRACOVNÍHO CYKLU 
Celý pracovní cyklus je ovládán programovatelným logickým modulem, který se Uídí 

signály ze snímač] koncových poloh na hlavním hydromotoru. Pracovní cyklus začíná 
v horní úvrati, kdy jsou oba hydromotory plnE vysunuty. Nejprve se začíná zasouvat 
hydromotor pUítlačný, což vylučuje náraz hrabla do horní části česlicové mUíže. Časová 
prodleva se nastaví pUi zkušebním provozu. Po dosažení úplného zasunutí hlavního 
hydromotoru začne stírací pohyb po česlicové mUíži. Cyklus končí v horní úvrati 
mechanismu.  

V pUípadE zaseknutí hrabla na česlicové mUíži a nedosažení horní úvrati v pUedem 
nastaveném čase se pustí cyklus od začátku. PUítlačný hydromotor se začne zasouvat a tím se 
uvolní pUípadný zaseknutý pUedmEt. Po dosažení dolní úvrati začne stírací pohyb znovu. 
Pokud dojde k opakovanému zaseknutí, sjede mechanismus do dolní úvrati a je nutné pUivolat 
obsluhu, která zaseknutý pUedmEt odstraní.   

Pravidelnost spouštEní mechanismu se liší v podzimních a zimních mEsících, kdy je 
vodou unášeno listí. MinimálnE by však mElo probEhnout 2x za hodinu, aby docházelo 
k promazávání píst] hydromotor] a zamezilo se tak jejich korozi.   
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10 PEVNOSTNÍ KONTROLA 
Pevnostní posouzení je provedeno v nejménE vhodném provozním stavu, který nastane 

v pUípadE zaseknutí stíracího hrabla na česlicové mUíži. ZatEžovací síla a reakce v čepech jsou 
závislé na poloze mechanismu.  

10.1 VÝPOČET ZATDŽOVACÍ SÍLY 
Pro výpočet je použito rovnic (18) – (23). Jsou do nich dosazeny maximální možné síly 

na hydromotorech pUi zvoleném tlaku v obvodu. Znovu je Uešena soustava šesti rovnic o šesti 
neznámých, ale nyní jsou za neznámé kromE reakcí v čepech považovány i síly pUítlačná a síla 
tUecí. Jejich složením pUes Pythagorovu vEtu je získána síla zatEžovací FK vznikající na hrable. 
Rovnice jsou Uešeny v programu Scilab-5.5.1. Mechanismus je zkoumán v pozicích 13 - 23 a 
z nich je vybrána nejménE vhodná poloha, ve které jsou provedeny pevnostní kontroly a 
analýza pomocí metody konečných prvk]. V tabulce jsou také uvedeny reakce v čepech A a 
B, které jsou získány ze složek reakcí v osách x a y pomocí Pythagorovy vEty. 

Tab. 7 Hodnoty zatEžovací síly a reakcí v čepech  

Poloha 

mechanismu 

zhm1 

[mm] 

zhm2 

[mm] 

FK 

[N] 

RA 

[N] 

RB 

[N] 

13 0 3 2079,4 7037,5 27345,7 

14 59 57 2403,5 6858,2 27018,9 

15 118 112 2454,3 6875,7 26521,5 

16 177 164 2427,0 6890,7 25997,4 

17 236 213 2343,9 6929,8 25502,2 

18 295 257 2221,3 6989,3 25067,8 

19 354 298 2130,8 6996,8 24651,1 

20 413 333 2056,9 7089,9 24263,5 

21 472 365 2003,2 6959,4 23900,2 

22 531 392 1128,7 6995,9 23709,6 

23 590 416 1131,7 6890,5 23324,5 

 

Jako nejménE vhodný zatEžovací stav je vybraná poloha 15, která je v tabulce 7 
vyznačena červenE. V této poloze dochází ke vzniku nejvyšší zatEžovací síly na hrable a 
v pUípadE zaseknutí na kraji hrabla i k nejvyššímu momentu touto silou vytvoUeného. 

10.2 KONTROLA ČEPU HYDROMOTOR¥ 
Pr]mEr čep] je u obou hydromotor] stejný a je daný výrobcem. Uložení čep] je také 

Uešeno stejným zp]sobem. Proto je provedena kontrola pouze u čep] pUítlačného 
hydromotoru, na kterém dochází k nejvyššímu zatEžování. Materiálem čep] je ocel číslo 
11 523. Materiál úchyt] hydromotor] je shodný. Výsledky jsou porovnány s hodnotami 
z tabulky 6.  
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Tab. 6 Mechanické vlastnosti použitých materiál] [26] 

Materiál pDov 

[MPa] 

Re 

[MPa] 

kD 

[MPa] 

Olovnatý bronz 42 3188 44   

Uhlíková ocel 11 523 65-95 355 177,5 

 

10.2.1 KONTROLA ČEPU HYDROMOTOR¥ NA OTLAČENÍ 

Obrázek 30 Nákres čepu hydromotoru pro výpočet  

喧 朕陳 噺 繋態蝶に鯨朕陳 噺 にねひぬぱに ゲ なの ゲ ぬど 噺 にば┸ば 警鶏欠  (52)  

Kde:  

Shm [mm2]  plocha čepu hydromotoru v kontaktu s vidlicí uložení 

Uložení čep] hydromotor] vyhovuje s bezpečnostním koeficientem k=2,3.  

10.2.2 KONTROLA ČEPU HYDROMOTOR¥ NA STTIH 

酵 朕陳 噺 繋態蝶に講 ゲ 経 朕陳態ね 噺 に ゲ にねひぬぱ講 ゲ ぬど態 噺 なば┸は 警鶏欠 (53)  

Kde: 

Dčhm [mm]  pr]mEr čepu hydromotoru 

Bezpečností koeficient je v tomto pUípadE k=10 a čep tedy vyhovuje. 
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10.3  KONTROLA ČEPU B 
Nejhorší zatEžující stav pro čep B nastane pUi zaseknutí hrabla na mUíži v poloze 15, kdy 

se k  reakci v čepu pUidá ještE reakce od vzniklého momentu asymetrického zatížení (Obrázek 
31). Čep A není kontrolován kv]li stejnému pr]mEru, použití stejných kluzných pouzder jako 
u čepu B a z d]vodu vznikající menší zátEžné síly.  

 

Obrázek 31 Nákres čepu B pro výpočet  

Velikost momentu MBK: 

警喋懲 噺 繋懲 ゲ 詣張に 噺 にねのね┸ぬ ゲ に┸ばに 噺 ぬぬなぬ┸ぬ軽兼 (54)  

Velikost reakce od MBK: 

迎喋暢 噺 警喋懲詣 喋 噺 ぬぬなぬ┸ぬど┸なば 噺 なひねひど軽 (55)  

Kde: 

LČB [mm] délka čepu B 

10.3.1 KONTROLA KLUZNÉHO POUZDRA NA OTLAČENÍ 

喧賃椎喋 噺 迎喋に 髪 迎喋暢鯨態喋 噺 にはのにな┸のに 髪 なひねひどはど ゲ はど 噺 ひ┸な 警鶏欠 (56)  

Kde: 

S2B [mm2]  plocha čepu B v kontaktu s kluzným pouzdrem  

Kluzné pouzdro vyhovuje kontrole na otlačení k=4,Ř. 
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10.3.2 KONTROLA ČEPU B NA OTLAČENÍ 

喧 喋 噺 迎喋に 髪 迎喋暢鯨怠喋 噺 にはのにな┸のに 髪 なひねひどねど ゲ はど 噺 なぬ┸は 警鶏欠 (57)  

Kde: 

S1B [mm]  plocha čepu B v kontaktu s trubkou uložení 

Čep B vyhovuje kontrole na otlačení s bezpečnostním koeficientem k=4,Ř. 

10.3.3 KONTROLA ČEPU B NA STTIH 

酵 喋 噺 迎喋に 髪 迎喋暢講 ゲ 経 喋態ね 噺 にはのにな┸のに 髪 なひねひど講 ゲ はど態ね 噺 なな┸は 警鶏欠 (58)  

Kde: 

DčB [mm]  pr]mEr čepu B 

Čep vyhovuje i této kontrole a to s bezpečnostním koeficientem k=15,3. 
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11 ANALÝZA POMOCÍ METODY KONEČNÝCH PRVK¥ 
Pevnostní analýza je provedena za pomoci softwaru ANSYS Workbench. Výpočet je 

proveden v poloze 15 a zatížením je modelována situace zaseknutí v krajní části hrabla. 
Mechanismus je pro výpočet rozdElen na tUi části: 

 pUítlačné rameno s hrablem, 
 hlavní rameno, 
 stojan. 

Model geometrie je pUevzat z již hotového modelu v programu Solidworks. Jako materiál 
je zvolena ocel S355. Model vazeb a zatížení se u každé části liší. Všechny části jsou ale 
zatíženy vlastní vahou. 

11.1 PTÍTLAČNÉ RAMENO 
11.1.1 VAZBY A ZATÍŽENÍ PTÍTLAČNÉHO RAMENE 

Na obrázku 32 jsou vyobrazeny místa, ve kterých jsou umístEny vazby a zatEžující 
síly. V místE čepu spojující hlavní a pUítlačné rameno je použita vazba Remote displacement. 
Na hranE hrabla je použita stejná vazba, která zakazuje pouze posuv ve smEru kolmém na 
česlicovou mUíž. V úchytu p]sobí síla od pUítlačného hydromotoru. Hrana lišty, která je 
v kontaktu s česlicovou mUíží je rozdElena a v jejím krajním úseku p]sobí zatEžující síla 
vznikající pUi zaseknutí hrabla. 

  

Obrázek 32 Vazby a zatížení pUítlačného ramene  

11.1.2 PREZENTACE VÝSLEDK¥ 

Na pUítlačném rameni je zkoumáno redukované napEtí a smErová deformace, která 
udává velikost vychýlení pUi asymetrickém zatížení. 

REDUKOVANÉ NAPDTÍ 

Obrázek 33 zachycuje maximální vznikající napEtí a pr]bEh napEtí v kritických místech 
pUítlačného ramene. Maximální napEti vzniká v ohybu pUíchytného plechu u výztuhy.  
Maximální napEtí má hodnotu 162 MPa, což je ménE než mez kluzu použitého materiálu a 
v součásti tedy nedochází k trvalým zmEnám.  
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Obrázek 33 Detail maximálního redukovaného napEtí pUítlačného ramene 

Další namáhané místo se nachází u uložení čepu B. V tomto místE je pUivaUen plech, 
který jej zpevOuje a výsledné napEtí je tak sníženo.  

 

Obrázek 34 Detail pr]bEhu redukovaného napEtí u uložení čepu B  
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SMDROVÁ DEFORMACE 

PUi asymetrickém zatížení dochází k vychýlení pUítlačného ramene a hrozí kolize 
hrabla s betonovým kanálem. Proto je zkoumaná deformace v tomto smEru. Z obrázku 35 je 
patrné, že k nejvEtšímu vychýlení dochází na konci hrabla. Maximální velikost této deformace 
je 15,2 mm. Jelikož šíUka hrabla je pro tyto pUípady navržena o 150 mm menší než šíUka 
kanálu, k nárazu hrabla o stEnu nedochází.  

 

Obrázek 35 Pr]bEh smErové deformace pUítlačného ramene  
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11.2 HLAVNÍ RAMENO 
11.2.1 VAZBY A ZATÍŽENÍ HLAVNÍHO RAMENE 

U hlavního ramene je použita vazba v místE čepu A. Jsou zde zamezeny posuvy  
pomocí vazby Remote displacement. V otvorech úchytu jsou umístEny síly od pUítlačného a 
hlavního motoru. V místE uložení čepu B p]sobí dvojice sil vyplývající z momentu 
asymetrického zatížení. 

Obrázek 36 Zatížení a vazby hlavního ramene  

11.2.2 PREZENTACE VÝSLEDK¥ 

REDUKOVANÉ NAPDTÍ 

Na obrázku 37 je zobrazen pr]bEh redukovaného napEtí hlavního ramene pUi výše 
popsaných okrajových podmínkách. Maximální napEtí vzniká v místE napojení výztužných 
desek na základní část ramene, viz obrázek 38. Velikost tohoto napEtí je 21Ř MPa. V tomtéž 
obrázku je také viditelné druhé nejvíce namáhané místo ramene a to uložení čepu A.   



BRNO 2017 

 

64 
 

ANALÝZA POMOCÍ METODY KONEČNÝCH PRVKŮ 

  

Obrázek 37 Pr]bEh redukovaného napEtí hlavního ramene  

 

 

Obrázek 38 Detail maximálního napEtí hlavního ramene a pr]bEh napEtí u uložení čepu A  
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CELKOVÁ DEFORMACE 

Pr]bEh celkové deformace je vyobrazen na obrázku 39. K nejvEtším pr]hyb]m 
dochází v místE p]sobení sil od hydromotor] a její pr]bEh tedy odpovídá pUedpoklad]m. 

 

Obrázek 39 Pr]bEh celkové deformace hlavního ramene  

11.3 STOJAN 
11.3.1 VAZBY A ZATÍŽENÍ STOJANU 

Okrajové podmínky stojanu jsou na obrázku 40. Na základní vertikální i horizontální 
desce je zamezeno všem rotacím i posuv]m. V uložení čepu A p]sobí reakce RA. Lineární 
hydromotor je nahrazen silou, která p]sobí v otvorech úchytu. 

Obrázek 40 Vazby a zatížení stojanu 
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11.3.2 PREZENTACE VÝSLEDK¥ 

REDUKOVANÉ NAPDTÍ 

NejvEtší napEtí vzniká v místE svaru úchytu hydromotoru k základnímu stojanu. 
Oproti pUedchozím součástem je stojan namáhán minimálnE, maximální napEtí dosahuje 
hodnoty 34 MPa. 

 

Obrázek 41 Maximum redukovaného napEtí stojanu  

CELKOVÁ DEFORMACE 

Na obrázku 42 je pr]bEh celkové deformace. Jelikož tyto hodnoty jsou malé, je na 
obrázku použito mEUítko pro lepší viditelnost. 

Obrázek 42 Pr]bEh celkové deformace stojanu 
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11.4 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK¥ 
Z kontrolovaných součástí je nejvíce namáháno hlavní rameno. Maximální napEtí má 

velikost 218 MPa. Toto místo je kritickým pro celý mechanismus. S porovnáním hodnoty 
meze kluzu z tabulky 6 je zUejmé že maximální napEtí nepUekročí mez kluzu a k porušení 
mechanismu nedojde.  
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12 METODA ODSTRANDNÍ SHRABK¥ Z ODPADOVÉHO ŽLABU 
Nečistoty, které jsou z česlicové mUíže vyhrabovány, samovolnE padají v horní úvrati 

mechanismu do odpadového žlabu. Odtud jsou odstraOovány proplachem. Proplach žlabu 
zajiš[uje ponorné kalové čerpadlo, umístEné za česlicovou mUíží. SpouštEní čerpadla probíhá 
zároveO se začátkem pracovního cyklu čistícího stroje.  

V okamžiku, kdy se shrabky dostávají do odpadového žlabu, jsou unášeny proudící 
vodou do sbErného koše, který je umístEn nad jalovou propustí vodního kanálu. Tuhé shrabky 
ulpívají v koši a pUebytečná voda pokračuje dál vodním tokem. SbErný koš je pravidelnE 
vyprazdOován. Odpadový žlab má spád ve smEru proplachu a v jeho boční stEnE je vyUezán 
otvor pro odtok shrabk]. 

Potrubí od čerpadla k odpadovému žlabu je upevnEno na stEnu betonového kanálu 
pomocí nerezových objímek s pryžovou vložkou. 

12.1 VÝBDR KALOVÉHO ČERPADLA 
Vybrané čerpadlo je vhodné pro odpadní vody s maximálním pr]mErem částic 35 mm. 

Disponuje ochranou motoru, která automaticky vypne čerpadlo v pUípadE pUehUátí nebo 
pUepEtí a zamezí tak jeho poškození. [38] 

 
 

Obrázek 43 Pr]toková kUivka čerpadla s čerpadlem [38] 

Čerpadlo je umístEno tak, aby jeho výtlačná výška nepUesáhla 3 metry. Podle pr]tokové 
kUivky dokáže čerpadlo vytvoUit pr]tok 300 l/min což je dostačující pro plné vyčištEní. 
Shrabky nemohou být odstraOovány tlakovým proudem vody, protože by došlo k jejich 
nežádoucímu rozptýlení do stran. 
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ZÁVDR 

ZÁVDR 
V práci byl podle zadaných parametr] zhotoven konstrukční návrh česlicové mUíže 

společnE s čistícím strojem. Po vypracování rešeršní studie a s pUihlédnutím k dispozicím již 
hotového betonového kanálu byl zvolen dvouramenný mechanismus pohánEný hydraulickými 
lineárními hydromotory. Kv]li vlhkému prostUedí, ve kterém, bude celý systém pracovat, je 
jako povrchová úprava čistícího stroje zvoleno žárové zinkování. Jelikož česlicová mUíž bude 
v neustálém kontaktu s vodou, byla pro výrobu zvolena nerezová ocel.  

 PUed návrhem hydraulického obvodu byl proveden silový rozbor čistícího stroje. 
Vzhledem k malým rychlostem byl mechanismus Uešen jako statická úloha. Hydraulický 
obvod  je dimenzován na nejvEtší vznikající síly na lineárních hydromotorech a pokrývá i 
tlakové ztráty v obvodu. K pUedejití ekologické havárie byl pracovní kapalinou zvolen 
biologicky odbouratelný olej. 

 Po návrhu hydraulického obvodu byl mechanismus kontrolován pevnostnE a pomocí 
metody konečných prvk]. MKP analýza ukázala, že nejvíce namáhanou součástí je hlavní 
rameno. PUítlačné rameno oproti tomu prokazuje nejvEtší deformaci, která ale nemá vliv na 
funkčnost mechanismu. 

 V práci byl také navržen systém odstraOování shrabk] z odpadového žlabu. Pro tento 
účel bylo vybráno kalové ponorné čerpadlo. Aby byl mechanismus odstranEní shrabk] co 
nejúčinnEjší, je požadováno vyspádování betonového kanálu a vyUezání dostatečnE velkého 
otvoru v boční stEnE kanálu pro odtok shrabk]. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL¥ 
a [mm] Kolmá vzdálenost síly hlavního hydromotoru k bodu A 
b [mm] Kolmá vzdálenost síly G1 k bodu A 

Bč [m] ŠíUka česlice 

BK [mm] ŠíUka kanálu 
Bp [m] ŠíUka pr]liny 

BS  [m] ŠíUka segmentu 

c [mm] Kolmá vzdálenost síly pUítlačného hydromotoru k bodu B 
d [mm] Kolmá vzdálenost síly G2 k bodu A 
DčB [mm] Pr]mEr čepu B 
Dčhm [mm] Pr]mEr čepu hydromotoru 
dH [mm] VnitUní pr]mEr hadice 
DH [mm] VnEjší pr]mEr hadice 
Dhm1 [mm] Pr]mEr pístu hlavního hydromotoru 
dhm1 [mm] Pr]mEr pístní tyče hlavního hydromotoru 
Dhm2 [mm] Pr]mEr pístu pUítlačného hydromotoru 
dhm2 [mm] Pr]mEr pístní tyče pUítlačného hydromotoru 
e [mm] Kolmá vzdálenost reakce RBx k bodu A 
f [mm] Kolmá vzdálenost reakce RBy k bodu A 
F1V [N] Síla na hlavním hydromotoru pUi jeho vysouvání 
F1Z [N] Síla na hlavním hydromotoru pUi jeho zasouvání 
F2V [N] Síla na pUítlačném hydromotoru pUi jeho vysouvání 
F2Z [N] Síla na pUítlačném hydromotoru pUi jeho zasouvání 
fd [-] Dynamický součinitel tUení pro styk polykarbonát - ocel 
FK [N] ZátEžná síla na hrable 
Fp [N] PUítlačná síla hrabla na mUíž 
Ft [N] TUecí síla mezi mUíží a stírací lištou 
g [m.s-2] Tíhové zrychlení 
G1 [N] Tíhová síla hlavního ramene 
G2 [N] Tíhová síla pUítlačného ramene 
GHM1 [N] Tíhová síla hlavního hydromotoru 
GHM2 [N] Tíhová síla pUítlačného hydromotoru 
Gs [N] Tíhová síla shrabk] 
H [m] Výška hladiny 
h [mm] Kolmá vzdálenost pUítlačné síly k bodu B 
hH [m] Hloubka hrabla 

i [mm] Kolmá vzdálenost tečné síly k bodu B 
j [mm] Kolmá vzdálenost síly GHM1 k bodu A 
k [mm] Kolmá vzdálenost síly GHM2 k bodu A 

LČ [mm] Délka česlí 
LČB [mm] Délka čepu B 
LH [m] Délka hrabla 
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LH1 [m] PUibližná délka hadice k hlavnímu hydromotoru 
LH2 [m] PUibližná délka hadice k pUítlačnému hydromotoru 
m [mm] Kolmá vzdálenost síly G2 k bodu B 
m1 [kg] Hmotnost hlavního ramene 
m2 [kg] Hmotnost pUítlačného ramene s hrablem a výztuhami 
MBK [Nm] Moment vznikající od síly FK 
mhm1 [kg] Hmotnost hlavního hydromotoru 
mhm2 [kg] Hmotnost pUítlačného hydromotoru 
ms [kg] Hmotnost shrabk] 
p1V [MPa] Tlak na hlavním hydromotoru pUi jeho vysouvání 
p1Z [MPa] Tlak na hlavním hydromotoru pUi jeho zasouvání 
p2V [MPa] Tlak na pUítlačném hydromotoru pUi jeho vysouvání 
p2Z [MPa] Tlak na pUítlačném hydromotoru pUi jeho zasouvání 
pč,p  [-] Počet česlic, pr]lin 
pčB [MPa] Tlak v uložení čepu B 
pčhm [MPa] Tlak v uložení čepu hydromotoru 
pDov [MPa] Dovolený tlak na otlačení 
pHA [MPa] Tlak hydraulického agregátu 
pkpB [MPa] Tlak v kluzném pouzdru čepu B 
Qhm1V [l/min] Pr]tok pUi vysouvání hlavního hydromotoru 
Qhm1Z [l/min] Pr]tok pUi zasouvání hlavního hydromotoru 
Qhm2Z [l/min] Pr]tok pUi zasouvání pUítlačného hydromotoru 
Qhm2Z [l/min] Pr]tok pUi vysouvání pUítlačného hydromotoru 
QV [l/min] Celkový pr]tok v HO pUi vysouvání hydromotor] 
QZ [l/min] Celkový pr]tok v HO pUi zasouvání hydromotor] 
RA [N] Reakce v bodE A 
RAx [N] Reakce v bodE A ve smEru osy x 
RAy [N] Reakce v bodE A ve smEru osy y 
RB [N] Reakce v bodE B 
RBM [N] Reakce v čepu B od momentu MBK 
RBx [N] Reakce v bodE B ve smEru osy x 
RBy [N] Reakce v bodE B ve smEru osy y 
Re [-] Kritické Reynoldsovo číslo 
Re [MPa] Mez kluzu 
ReH1 [-] Reynoldsovo číslo pro hadici hlavního hydromotoru 
ReH2 [-] Reynoldsovo číslo pro hadici pUítlačného hydromotoru 
S1B [mm2] Plocha čepu B v kontaktu s trubkou uložení 
S2B [mm2] Plocha čepu B v kontaktu s kluzným pouzdrem 
SH [mm2] VnitUní obsah hadice 
Shm [mm2] Plocha čepu hydromotoru v kontaktu s vidlicí uložení 
Shm1V [mm2] Obsah plochy hlavního hydromotoru pUi vysouvání 
Shm1Z [mm2] Obsah plochy hlavního hydromotoru pUi zasouvání 
Shm2V [mm2] Obsah plochy pUítlačného hydromotoru pUi vysouvání 
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Shm2Z [mm2] Obsah plochy pUítlačného hydromotoru pUi zasouvání 
tv [s] Doba vysouvání hydromotor] 
tz [s] Doba zasouvání hydromotor] 
vH [m] Výška shrabk] na hrable 

vhm1V [m/s] Rychlost vysouvání hlavního hydromotoru 
vhm1Z [m/s] Rychlost zasouvání hlavního hydromotoru 
vhm2V [m/s] Rychlost vysouvání pUítlačného hydromotoru 
vhm2Z [m/s] Rychlost zasouvání pUítlačného hydromotoru 
Vs [m3] Objem shrabk] 

zhm1 [mm] Zdvih hlavního hydromotoru 
zhm1V [mm] Rozdíl zdvihu hlavního hydromotoru pUi vysouvání 
zhm1Z [mm] Rozdíl zdvihu hlavního hydromotoru pUi zasouvání 
zhm2  [mm] Zdvih pUítlačného hydromotoru 
zhm2V [mm] Rozdíl zdvihu pUítlačného hydromotoru pUi vysouvání 
zhm2Z [mm] Rozdíl zdvihu pUítlačného hydromotoru pUi zasouvání 
g [°] Úhel síly F1Z k ose x 

gČ [°] Úhel sklonu česlí 
く [°] Úhel síly F2Z k ose x 
〉pc [MPa] Celková tlaková ztráta HO 
〉pH1 [MPa] Tlaková ztráta v hadici k hlavnímu hydromotoru 
〉pH2 [MPa] Tlaková ztráta v hadici k pUítlačnému hydromotoru 
そH1 [-] Součinitel tUení pro hadici hlavního hydromotoru 
そH2 [-] Součinitel tUení pro hadici pUítlačného hydromotoru 
とo [kg/m3] Hustota hydraulického oleje 
とs [kg/m3] Hustota shrabk] 
kčB [MPa] Smykové napEtí v čepu B 
kčhm [MPa] Smykové napEtí v čepu hydromotoru 
kD [MPa] Dovolené smykové napEtí 
に100 [mm2/s] Kinematická viskozita pUi 100 °C 
に40 [mm2/s] Kinematická viskozita pUi 40 °C 
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SEZNAM PTÍLOH 

SEZNAM PTÍLOH 
PUíloha 1:  Projektová dokumentace betonového kanálu 

PUíloha 2:  Tabulka odečtených hodnot  

PUíloha 3:  Tabulka odečtených hodnot 

SEZNAM VÝKRES¥ 

Výkres CS-10-A0 Čistící stroj 

Výkres CS-200-A3 Výztuha 

Výkres CS-300-A1 Hlavní rameno 

 

 


