
  

      



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí hydraulického posunovače. V práci jsou uvedeny 

možná konstrukční provedení. Následně je vypracována vybraná konstrukce posunovače 

pro parametry : maximální tlačná síla 50 kN, rychlost vysouvání pístní tyče 0,05 m.s-1. 

Součástí práce je analýza pomocí MKP programu I-DEAS. Práce se také zabývá návrhem 

hydraulického obvodu pro pohon posunovače. 

 

 

 

Annotation 

This Diploma thesis occupies with design of hydraulic puller. In work are mentioned  possible 

types of construction. Choice construction of puller is disposed with parameters: maximum 

pushing force 50 kN, speed of piston rod 0,05 m.s-1. This work also contains FEM analysis  

by computer programme I-DEAS. The work also occupies with design of fluid drive. 
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    1 Úvod 

1.1 Oblast použití 

 

    Těžká strojírenská a stavební výroba je těsně spjata s tokem materiálu mezi jednotlivými 

výrobními procesy i uvnitř technologií samotných. Často je požadován kontinuální pomalý 

pohyb kolejových  vozů, přepravujících těžké náklady. Jedná se zejména o linky s vysokým 

výrobním výkonem. Příkladem mohou být technologie stavební výroby využívající tunelové 

pece pro výpal výrobků, jako jsou keramické tvarovky, kamenina, porcelán, šamot, atd. viz 

Obr. 1.1. Používány jsou také tunelové sušárny. Vlaky pecních vozů tvoří uzavřený koloběh 

a nepřetržitě prochází přes pec dlouhou 120 až 150 metrů. Pohyb vozů zajišťuje dvojice 

hydraulických posunovačů, umístěných před vstupem do pece.  

 

1.2 Využití přímočarých hydromotorů 

 

    Pro posun je potřebná velká tlačná síla (řádově desítky až stovky kN) a plynulý pohyb. 

Tyto vlastnosti splňují právě přímočaré hydromotory. Vyráběny jsou v široké škále průměrů i 

zdvihů. Vyznačují se jednoduchou konstrukcí a vysokou spolehlivostí. Díky stále lepším 

těsnícím materiálům dosahují průtokové účinnosti blížící se číslu jedna. Vlastnosti, jako 

snadná regulace parametrů (tlak-síla, průtok-rychlost), jednoduchá ochrana proti přetížení, 

dobrá účinnost a  vysoká hustota přenášeného výkonu, předurčují použití hydraulického 

mechanismu pro tuto aplikaci. Za nevýhody můžeme počítat vyšší cenu, způsobenou 

vysokou přesností výroby komponent, a také použití hydraulických olejů, jež jsou řazeny do 

kategorie nebezpečných odpadů.  

                                                                                                     

1.3 Pecní vozy 

 

    Vysoké pálící teploty, dosahující ke 1400oC, kladou značné nároky na pecní vozy. 

Konstrukce je svařovaná, na horní straně chráněna žáruvzdornou vrstvou. Průniku tepla 

k nápravám brání po stranách umístěné  plechy, které se brodí v písku. Nápravy jsou 

uloženy na valivých ložiscích s velkými vůlemi, mazány jsou grafitem. Zatížení vozů se 

pohybuje od 2 do 4 tun. Vlak tvoří od 40 do 80 pecních vozů. Úniku tepla z pece brání clona 

vytvořená z proudícího vzduchu. Posunovací mechanismus není zvýšenou teplotou výrazněji 

ovlivněn [1].  
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1.4 Popis posunovače 

 

    Zařízení pracuje v prostředí kryté výrobní haly a je umístěno pod úrovní podlahy 

v betonovém korytu mezi kolejemi, po kterých pojíždí tlačené vozy. Je tedy snaha o co 

nejužší rozměry koryta co do šířky. Respektována musí být také podjezdná výška vozů, 

která určuje rozměry zařízení nad úrovní podlahy včetně rezervy o hodnotě 10 mm. 

Posunovače pracují v páru pro zajištění nepřerušovaného pohybu vpřed. Střídají se 

v činnosti, posunovač který není právě v záběru (tlačení vozů) využívá čas k návratu do své 

výchozí pozice. Pohyb obou přímočarých hydromotorů je logicky svázán pomocí koncových 

spínačů, které řídí cyklus zasouvání a vysouvání obou pístních tyčí. Obě tlačná zařízení jsou 

od sebe odsazena o hodnotu zdvihu přímočarých hydromotorů nebo o její násobky, není-li  

je možné z rozměrových důvodů (rozteč kolejí) umístit vedle sebe. Velký zdvih mechanismu 

nám dovoluje u vozů větší rozteč opěrných ploch, na které je přenášena síla od posunovače. 

Další výhodou je i nižší frekvence střídání celého pracovního cyklu. Stroj je zásobován 

tlakovým olejem od hydraulického agregátu, vybaveným elektromagnetickým rozváděčem. 

Cílem této práce je provést rozbor  možných řešení, dále vypracování konstrukce 

posunovače i s ohledem na jeho jednoduchost a účelnost, neboť „posláním stroje je 

především jeho ekonomický efekt, technická dokonalost je pouze prostředkem k jeho funkci“. 

 

 

 

Obr. 1.1 Tunelová pec na výpal keramických tvarovek 
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    2. Návrh konstrukce 

 

2.1 Možná řešení 

 

    Základním  kritériem pro výběr vhodného řešení je způsob zachycení klopného momentu. 

Síla, vyvozená přímočarým hydromotorem, je na vozy přenášena mimo osu pístní tyče. 

Moment, který vzniká v důsledku této excentricity, je nutno zachytit, z důvodu výlučně 

axiálního namáhání pístní tyče. Možná řešení jsou schematicky vyobrazena na Obr. 2.1 až 

2.4.  

    Koncepce na Obr. 2.1 navrhuje zachycení momentu přímo vedením  pístní tyče. Pro 

minimalizaci namáhání lineárního vedení vlivem reakčních sil je důležitá co možná největší 

délka l. Nevýhodou je značný délkový nárůst celého zařízení. Možné je také uložení 

záchytného ramene délky l rovnoběžně vedle přímočarého hydromotoru. Toto řešení je 

nevhodné z důvodu požadavku na co možná nejmenší šířkový rozměr. 

    Další možností je vytvoření ramene s podporou na jeho konci viz Obr. 2.2.  Zde je možné 

dosáhnout vysoké hodnoty délky l (malé reakční síly) při zachování minimálních 

půdorysných rozměrů celého stroje. Vhodnou konstrukcí ramene nedojde k výraznému 

nárůstu výšky a tedy zvýšeným nárokům na podjezdnou výšku vagonů. Tento způsob řešení  

je zvolen pro navrhovaný posunovač a bude dále rozvinut v této práci. Konstrukce je 

inspirována provedením Přerovských strojíren. 

    Netradičním řešením s pohybujícím se válcem namísto pohyblivé pístnice viz Obr. 2.3 

vzniká problém s přívodem tlakového oleje. Ohebné hydraulické hadice by byly při velkém 

zdvihu nadměrně namáhány a tím snížena jejich životnost. Zajímavým řešením je výroba 

speciální pístní tyče, tvořené z 2 bezešvých trubek. Olej do prostoru před píst je přiváděn 

vnitřní trubkou menšího průměru, osově uložené v trubce o větším průměru. Vzniklou  

mezerou mezi vnitřním průměrem vnější trubky a vnějším povrchem vnitřní trubky  je řešen 

přívod oleje do prostoru za píst. Nevýhodou je nižší dosažitelný zdvih způsobený menším 

kvadratickým momentem průřezu tvořeného z 2 mezikruží namísto plného materiálu. Vedení 

a tlačný prvek jsou navařeny na těle válce. 

    Tlačný element (tzv. palec), přenášející sílu z ramene na vozy, je sklopný. Musí 

umožňovat přejezd vozů není-li daný posunovač právě v záběru. Umístěním palce přímo na 

vagon je další konstrukční možností viz Obr. 2.4. Na pístnici je vyvíjena pouze axiální síla. 

Nevýhodou je nutnost vysokého počtu sklopných palců vzdálených od sebe o hodnotu 

zdvihu přímočarého hydromotoru.  
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Obr. 2.1 Zachycení momentu vedením pístní tyče 

 

 Obr 2.2 Rameno s podporou 

 

 

Obr. 2.3 Pohyblivý válec 

 

Obr. 2.4 Palec na vozu 
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2.2 Přímočarý hydromotor 

 

     2.2.1 Volba přímočarého hydromotoru 

    Přímočarý hydromotor je volen od tradičního českého výrobce Hydraulics Sehradice dle 

jejich výrobního katalogu [2] s ohledem na základní  parametry posunovače:                             

- maximální tlačná síla             Ft= 50 kN 

- rychlost posuvu                     vp= 0,05 m.s-1 

   Pro dosažení většího zdvihu  je volen hydraulický válec s velkým průměr pístní tyče. 

Průměr pístu je sladěn s dodávaným průtokem od zubového čerpadla kvůli rychlosti posuvu 

viz kapitola 5.1. 

    Vybraný typ přímočarého hydromotoru série ZH2 je určen pro středně těžké až těžké 

provozní podmínky, bez tlumení v koncových polohách – používáno pro vp >0,1 m.s-1 [3]. 

 

Základní rozměry    - průměr pístu                       Dp= 110 mm 

                                - průměr pístní tyče              dp= 70 mm 

                                - celková délka L + Z            L= 360 mm 

                                - zdvih                                  Z  [mm] – dle kontroly na vzpěr 

 

    2.2.2 Určení zdvihu 

    Pístnice přímočarých hydromotorů jsou kontrolovány na vzpěrnou pevnost s bezpečností 

kvz= 3,5 [4].  

Kritická síla K [kN], při níž dojde k vybočení pístní tyče ( tdov FF = ): 

dovvz FkK ⋅=                                  kNkNK 175505,3 =⋅=                                               (1) 

Kvadratický moment JK [mm4] kruhového průřezu k ose pro dp= 70 mm : 

64

4

P

K

d
J

⋅
=

π
                                 

44
4

1178588
64

70
mmmmJ K =

⋅
=

π
                              (2) 

Redukovaná délka lred [mm] dle Eulera, závislá na způsobu uložení viz Obr. 2.5 : 

(modul pružnosti v tahu pro ocel E= 2,1. 105 MPa) 

K
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⋅⋅
=

2π
                mmmmlred 3736

175000
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π

              (3) 
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Zpětná kontrola správnosti volby výpočtové metody dle Eulera: 

Mezní štíhlostní poměr λm [ - ], materiál pístních tyčí 11 600, σk= 300 MPa : 

K

m

E

σ
πλ ⋅=                         83

300

101,2
5

=
⋅

⋅= πλm                                                     (4) 

Štíhlostní poměr λ [ - ], pro mλλ >      výpočet podle Eulera 

                                            mλλ ≤      výpočet podle Tetmajera 

p

red

d

l⋅
=

4
λ                                 214

70

37364
=

⋅
=λ                                                             (5)              

⇒> mλλ výpočet vzpěrné pevnosti podle Eulera  

 

 

Obr. 2.5 Vliv způsobu upevnění na redukovanou délku 

 

     Způsob upevnění přímočarého hydromotoru má významný vliv na jeho zdvih. Nutné je 

také zohlednit přesnost vedení pístní tyče. Byly použity 2 válcované profily tvaru U 

s ofrézovanými drahami pro vodící rolny viz Obr. 2.8. Vyšší tolerance přesnosti dráhy a vůle 

v uložení rolen dovolují kloubová naklápěcí ložiska, která jsou standardně montována na oko 

válce i pístní tyče. Zvolen byl montážní způsob B (Obr. 2.5,2.6) s upevněním oka na konci 

válce.  

    Zvýšení zdvihu by bylo možné provedením konstrukce s použitím hydromotoru s otočnými 

čepy na těle válce viz Obr. 2.7. Výhodou je také možnost upevnění přímočarého motoru 

v jeho těžišti, které výrazně sníží účinky vlastní hmotnosti. Ta má nezanedbatelný vliv na 

zdvih, zejména při vodorovné montážní poloze. Avšak zdvih dosažený standardním 

způsobem uložení (kloubová ložiska) je považován pro danou aplikaci za dostatečný i 

s ohledem na nárůst ceny hydromotoru o delším zdvihu. Maximální dodávaný zdvih pro dp= 

70mm [4] je 2300 mm.  
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Obr. 2.7 Čepy na těle válce (Rexroth)                   Obr 2.6 Zvolená koncepce                                                                                                            

                                                                                             s kloubovými ložisky 

 Zdvih hydromotoru Z [mm] určen z redukované délky lred [mm] :                                                                                                                                            

- celková délka hydromotoru (zasunutá pístnice)           L+Z [mm] 

- celková délka hydromotoru (plně vysunutá pístnice)   L+Z+Z [mm] 

2
2

Ll
ZZLl red

red

−
=⇒⋅+=                 mmmmZ 1688

2

3603736
=

−
=                 (6) 

Ověření vypočteného zdvihu odečtením hodnot z diagramu vzpěrné pevnosti [2,str. 77], viz 

Obr. P1. Diagram je sestaven pro bezpečnost kvz=2, nutno přepočítat. 

- kritické síle K= 175 kN odpovídá v diagramu pro kvz= 2 síla 87,5 kN 

- pro dp= 70 mm a sílu 87,5 kN dostáváme přibližně  lred=3650 

 

    2.2.3 Vliv vlastní hmotnosti na zdvih 

    Při určení pracovního zdvihu přímočarých hydromotorů je třeba uvažovat z působením 

vlastní hmotnosti, která se nejvýrazněji projeví při vodorovné montážní poloze. Jejím vlivem 

dochází ke vzniku ohybového napětí v pístní tyči a válci hydromotoru. Jako model si 

můžeme představit prut na dvou podporách namáhán spojitým lineárním zatížením. Vzniklé 

počáteční vychýlení (průhyb) vzhledem k ose vyvolává další ohybové namáhání od síly 

vyvolané tlakem v hydraulickém válci. Všechny tyto jmenované vlivy musí být započítány do 

výsledné bezpečnosti vůči vzpěrné pevnosti. V důsledku toho je nutné zkrátit lred a tím i 

pracovní zdvih. Výsledná bezpečnost, včetně výše jmenovaných faktorů, je uváděna 

v interaktivním katalogovém systému firmy Bosch Rexroth. Systém se chová jako „černá 

skříňka“, není uváděn postup výpočtu. Byly vygenerovány hodnoty bezpečností vůči 

meznímu stavu vzpěrné pevnosti pro přímočarý hydromotor o dp=70 mm, Ft = 50 kN, pro 

hodnoty zdvihu Z= 1125 až 1688 mm ve vodorovné a svislé montážní poloze (uložení 

kloubovými ložisky). Závislost bezpečnosti na zdvihu viz Graf 2.1. Hodnoty byly proloženy 
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přímkou pro doplnění hodnot pro nižší bezpečnosti. Přímočarý hydromotor firmy Rexroth, pro 

který byla sestavena tato závislost, se liší od vybraného hydromotoru typu ZH2, vyráběného 

firmou Hydraulics, průměrem pístu Dp=125 mm, čímž je způsobena jeho vyšší hmotnost. 

Hmotnost přímočarého hydromotoru mH [kg] pro Z= 1400 mm:  

- Hydraulics       mH= 110 kg  [2,str. 19] 

- Rexroth           mH=129 kg   [4,str. 2]    

Důsledkem váhového rozdílu je předpokládána vyšší výsledná bezpečnost blížící se hodnotě 

kvz= 2 (při Z= 1400 mm). 

Závislost bezpečnosti na montážní poloze
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Graf 2.1 Závislost bezpečnosti vůči vzpěrné pevnosti na pracovním zdvihu 

 

     Při funkci zařízení nedochází k silovým rázům, které by mohli způsobit vybočení a tím 

ohnutí pístní tyče. Pohyb je plynulý  a dodržení maximální síly Ft= 50 kN, na kterou je stroj 

dimenzován, je zaručeno nastavením pojišťovacího ventilu na příslušný tlak v hydraulickém 

obvodu.  Posunovač není využíván na mezní hodnotě síly Ft= 50 kN, kdy dochází k jeho 

zpomalení a následně úplnému zastavení z důvodu odtoku hydraulického oleje přes 

pojišťovací ventil zpět do nádrže. K využití  maximální síly dochází pouze při rozběhu 

zařízení a zrychlování vozů na požadovanou rychlost. Je tedy volen zdvih Z= 1400 mm.  

    Jak je patrno, vliv montážní polohy je značný. Došlo ke snížení délky lred  z vypočtené 

hodnoty 3736 mm na 3160mm, tedy o 576 mm. Typové označení použitého přímočarého 
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hydromotoru výrobce Hydraulics Sehradice- ZH2-110/70x1400-K. Písmeno K označuje 

polohu přívodu oleje vůči pevnému oku na hydraulickém válci.  

 

2.3 Konstrukce uložení a vedení pístní tyče 

 

    Konstrukci svarku pro uložení přímočarého hydromotoru a vedení vysouvané pístní tyče 

zachycuje Obr. 2.8, 2.9. Vysouvaná pístní tyč je vedena pomocí  2 rolen s nákolky (1), 

pojíždějících v 2 válcovaných profilech U 140/B ČSN 42 5570 – 11 373.0 (2). Dráhy 

v profilech jsou ofrézovány z důvodu dodržení vůle rolen 1 mm od horní i dolní dosedací 

plochy, vyrovnání výrobních nepřesností válcovaného profilu a také zlepšení jakosti povrchu. 

Rolny se odvalují po horní dosedací ploše vlivem reakční síly, vznikající při tlačení břemene 

a po dolní dosedací ploše při návratu hydromotoru do výchozí polohy.  Rolny jsou uloženy 

přímo na čepu (3) kloubového ložiska oka pístní tyče (4). V rolnách jsou nalisovány valivá 

kuličková ložiska SKF, krytá s trvalou náplní. Patky pro uchycení konstrukce k betonovému 

podkladu jsou tvořeny sedmi profily U 50/A ČSN 42 5570 – 11 373.0 (5), každý 

s dvěma oválnými otvory pro šrouby M12. Reakční síla od přímočarého hydromotoru je 

rozložena na plochu 335 cm2 deskou (6) s čepem (8) pro ložisko oka  hydraulického válce 

(9). Tlak na betonovou stěnu je pouze 1,5 MPa. Oválná vybrání, s navařenou pásovinou (7), 

slouží k umístění koncových spínačů. Drážka umožňuje nastavení okamžiku sepnutí 

spínače. Volné plochy na čepu  (3) mezi rolnami a okem pístní tyče slouží pro upevnění 

ramene se sklopným palcem. 

 

Obr. 2.8  Pístní tyč je vedena v rolnami v profilech tvaru U 
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 Obr. 2.9 Opěrná deska s  čepem pro upevnění přímočarého hydromotoru 

 

2.4 Návrh ramene  

 

    Síla od přímočarého hydromotoru je přenášena přes rameno na pecní vozy 

prostřednictvím sklopného palce. Další důležitou funkcí ramene, jak již bylo řečeno, je 

zachycení klopného momentu. 

 

    2.4.1 Síly působící na rameno 

      Rameno je otočně uloženo na čepu oka přímočarého hydromotoru (bod B, Obr. 2.10). 

Jeho druhý konec je opatřen podpůrnými rolnami (bod A, Obr. 2.10), které dosedají na krycí 

plechy betonové šachty v úrovni podlahy. Rolny pojíždí po plechu v místě, kde je podepřen 

profily U vodících rolen. Pro zjištění reakčních sil je rameno modelováno jako prutová 

konstrukce viz Obr. 2.10. Sklopný palec je nahrazen ramenem síly o délce rovné vzdálenosti 

těžiště opěrné plochy palce od střednice nosníku. Ostatní rozměry jsou také vztahovány 

k střednici průřezu nosníku. Vodící i podpůrné rolny mají charakter rotačně-posuvné vazby. 

Síla od přímočarého hydromotoru Ft= 50 kN. Délkové rozměry ramene jsou odměřeny 
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z finální verze konstrukce, která vzešla z této práce. Následné změny jsou vynuceny 

provedenou napěťovou analýzou pomocí MKP. 

 

 

Obr. 2.10 Rameno modelováno jako prutová konstrukce 

 

Rozměry jsou l= 1760 mm, a= 65 mm, b=213 mm, c=115 mm. Dále je provedeno uvolnění 

vazeb viz Obr. 2.11 a zjištění příslušných reakcí v bodech A, B. 

 

Obr. 2.11 Uvolnění vazeb v bodech A, B 

 

Rovnice silové rovnováhy pro směr x, y a momentové rovnováhy v bodě A: 

∑ =− 0: ttx FFF                                                                                                              (1) 

BABAy RRRRF =⇒=−∑ 0:                                                                                        (2) 

l

caF
RlRcFaFM t

BBttA

)(
0:

+⋅
=⇒=⋅−⋅+⋅∑                                                      (3) 

  NNRB 5114
1760

)11565(50000
=

+⋅
=      NRRR ABA 5114=⇒=  
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    Jak je zřejmé z rovnice (3), s rostoucí délkou ramene l klesají hodnoty reakcí v obou 

bodech. Poloha palce (rozměr b) nemá na hodnotu výsledných sil vliv. Umístění palce je 

vhodné volit mimo nebezpečná místa, kde jsou očekávány napěťové špičky.  Prutové 

předpoklady na rameni splňuje pouze nosník délky l, čehož je využito pro návrh jeho 

průřezu. Průběhy a velikosti normálových, posouvajících sil a ohybových momentů viz Obr. 

2.12. 

 

    2.4.2 Průřez nosníku ramene 

 

 

Obr. 2.12 Výsledné vnitřní účinky pro nosník ramene 

 

     Pro nosník bude použita tyč obdélníkového průřezu. Výhodou je snadné konstrukční 

řešení připojení palce a podpěry pomocí čepu. Materiál plochých tyčí, jenž je vhodný ke 

svařování, je S235JR (11 375) a S355J2 (11503). Zvolen je materiál S355J2 s vyšším 

napětím na mezi kluzu σk= 355 MPa, který umožní menší rozměry ramene. Jedná se o 
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nelegovanou ocel pro svařované konstrukce o vyšší mezi kluzu staticky i dynamicky 

namáhané, žíhání ke snížení vnitřního pnutí je dovoleno [6]. Rozdíl v ceně oproti běžnému 

materiálu S235JR je do 50 Kč/m dle rozměrů.  Šířka průřezu tyče je navržena bt= 40 mm, 

výška ht [mm] bude dále dopočítána dle vztahů pro prutovou napjatost. 

Maximální ohybový moment Momax [N.mm] : 

cFMo t ⋅=max                   NmmNmmMo 575000011550000max =⋅=                             (4) 

Průřezový modul v ohybu Wo a kvadratický moment průřezu Jz [mm4] k ose z v těžišti dle 
Obr. 2.13: 
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Obr. 2.13 Průřez nosníku ramene 

 

Dovolené napětí v nosníku σDn [MPa] s bezpečností k mezi kluzu kk= 1,8 : 

k

k

Dn
k

σ
σ =                                             MPaMPaDn 200

8,1

355
≈=σ                                  (7) 

    Nosník je namáhán kombinovaným namáháním. Celkové napětí σc [MPa] je dáno 

součtem vlivů od napětí tahového σt  [MPa] a napětí ohybového σo  [MPa]. Smyková napětí 

dosahují nízkých hodnot, jsou zanedbána. 

Dnotc σσσσ =+=                             
2
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t

Dn
hb

Mo

hb

F

⋅
+

⋅
=σ                                           (8) 

Pro získání hodnoty ht je přepsán výraz (8)  do tvaru kvadratické rovnice (9). 

06 max

2 =⋅−⋅−⋅⋅ MohFhb ttttDnσ                                                                                          (9) 

    Řešením jsou 2 reálné kořeny ht 1= 68,87 a  ht 2= -62,6. V úvahu je možné brát pouze 

kladné řešení. Po zaokrouhlení je volena výška průřezu ht= 70 mm, při které nepřekračuje 

napětí v nosníku povolenou hodnotu σDn= 200 MPa. Polotovarem pro nosník je tedy tyč 

plochá 70x40, zvýšené přesnosti dle ČSN EN 10058 [6]. Nebezpečná místa, s možnou 

koncentrací napětí, budou následně prověřena pomocí MKP programu  I-DEAS.  
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    2.4.3 Konstrukce podpěrných rolen 

    Rotačně posuvná vazba na konci nosníku (místo A) je řešena pomocí podpěrných rolen. 

Konstrukce je zřejmá z Obr. 2.14. Plášť rolen (1), ve kterém je nalisováno kuličkové ložisko 

(2), je vyroben z bezešvé trubky. Ložiska jsou v provedení s těsněním a náplní maziva, která 

postačuje na celou dobu trvanlivosti. Pozice ložiska je zajištěna pojistnými kroužky. Rolny 

jsou bez nákolků, jejich stranové vedení zajišťují po stranách přišroubované lišty (3). Poloha 

čepu (4) v nosníku (5) je zajištěna stavěcím šroubem s krátkým čípkem (6). 

 

Obr. 2.14 Podpěrné rolny ramene 

 

    Pevnostní kontrola čepu (4) o průměru dčp= 32 mm je provedena na modelu dle Obr. 2.15. 

Prut na dvou podporách, představujících rolny, je zatížen silou rovnou hodnotě RA= 5114 N. 

Reakce v obou podporách jsou rovny hodnotě RA/2 [N].  

Maximální ohybový moment Momaxp [N.mm] se nachází uprostřed prutu o délce lčp= 177 mm: 

22
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Průřezový modul v ohybu Wop a 

kvadratický moment průřezu JKp [mm4] 

kruhového průřezu: 
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Obr. 2.15 Prut nahrazující čep  
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Maximální ohybové napětí σop [MPa] : 

MPaMPa
Wo

Mo

p

p

op 3,70
3217

226295max
===σ                                                                        (3) 

    Smykové napětí je zanedbáno, dosahuje velmi nízkých hodnot. Čep je vyroben z oceli  

11 500.0 s mezí kluzu Re min= 245 MPa. Bezpečnost vůči mezi kluzu kk=3,5. Větší průměr dčp 

, než je zapotřebí z hlediska napjatosti, je způsoben konstrukcí podpěry (zejména průměrem 

vnitřního kroužku ložiska), a také požadavkem na jeho tuhost. 

    Použita jsou ložiska od firmy SKF, typového označení 6304-2RS1. Kontrola ložisek je 

provedena dle základní rovnice trvanlivosti. Dynamická únosnost daného ložiska je Cd= 23,4 

kN. Jedná se největší neproměnné radiální zatížení, při kterém nejméně 90% ložisek, ze 

skupiny obsahující větší počet stejných ložisek, dosáhne základní trvanlivosti L10= 106 otáček 

[7]. Obvod rolny je Orp= 251,3 mm (průměr rolny drp=80 mm). 

Otáčky rolny nrp [min-1] při rychlosti posuvu vp= 0,05 m.s-1= 3000 mm.min-1:                   

(obvod rolny Orp= 251,3 mm, průměr rolny drp=80 mm) 
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Trvanlivost ložiska Lh [hod], při zatížení silou RA/2= 2557 N: 
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    Ložiska vycházejí naddimenzována. Jejich životnost bude omezena výdrží náplní maziva. 

Do určení trvanlivosti ložiska není započten vratný pohyb, kdy jsou ložiska zatížena pouze 

částí hmotnosti ramene, avšak otáčky jsou vyšší nrp= 19 min-1. Ložiska vodících rolen SKF 

typu 6010-2RS1 dosahují hodnoty dynamické únosnosti Cd= 22,9 kN [7], není je tady nutno 

kontrolovat (zatížena stejnou silou, větší průměr⇒nižší otáčky). 

 

    2.4.4 Sklopný palec 

    Přenos síly z ramene na vozy je zajištěn sklopným palcem. Jeho konstrukce musí 

umožňovat přejezd vozů při nulové rychlosti posunovače. Palec se vrací do vzpřímené 

pohotovostní polohy vlivem vlastní hmotnosti, jeho těžiště leží mimo osu rotace palce. Na 

rameni jsou umístěny 2 sklopné palce (1) po stranách nosníku viz Obr. 2.16. Palce jsou 

otočně uloženy na společném čepu (2) a zajištěny pojistnými kroužky. Do otvorů v palcích 

jsou zalisována bezúdržbová pouzdra (3) pro kluzné uložení z plastické hmoty ZEDEX. 

Jedná se o náhradu za bronzy, která nevyžaduje domazávání. Opěrná plocha pro dosednutí 

palce (4) je tvořena obdélníkovou plochou tyčí, která je zavařena ve vybrání v nosníku, a 

vyztužena žebry (5). 
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Obr. 2.16 Sklopné palce  

    Silové poměry na palci a čepu vyplývají z momentové rovnováhy viz Obr. 2.17. Z důvodů 

pevnostní kontroly čepu a měrného tlaku na pouzdra je nutné určit  reakční síly v uložení 

palce. Tlak na opěrné plochy na palci je nahrazen osamělou silou působící v těžišti 

zatěžujícího obrazce pro vytvoření rovnice momentové rovnováhy. 

 

Určení velikosti síly Rp [N]: 

(lp= 80 mm; lt= 58 mm) 
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Obr. 2.17 Silové poměry na palci 
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Velikost síly Rč [N] na čepu palce: 

N
F

RR
F

F t

čxčx

t

x 25000
2

0
2

: ==⇒=−∑                                                             (2) 

∑ ==⇒=− NRRRRF pčyčypy 181250:                                                                  (3)                              

čyčxč
RRR +=                   NR

č
308791812525000

22 =+=                         (4)    

    Průměr čepu sklopného palce dčsp [mm] dle Žuravského vztahu pro maximální smykové 

napětí v kruhovém průřezu, kde dovolené napětí MPaD 85=τ  (bezpečnost vůči mezi kluzu 

ve střihu kkτ= 2, materiál 11 600) : 
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Průměr čepu po zaokrouhlení dčsp= 25 mm. Uložení čepu v rameni je dále kontrolováno na 

otlačení, dovolený maximální tlak pdov= 100 MPa. Tlak na čep pč [MPa] : 
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    Pouzdra, nalisovaná v obou palcích, jsou určena pro použití do tlaku maximálně 50 MPa 

(krátkodobě až 140 MPa). Pro tuto aplikaci, kde je očekáván vysoký statický tlak bez 

rázových zatížení, je dle pokynů výrobce vhodné volit tenkostěnné provedení pouzder, které 

tolik nepodléhá elastickým deformacím. Materiál pro tyto kluzná ložiska je volen ZEDEX 410. 

Výhodou těchto plastových náhrad bronzu je odolnost vůči prašnému abrazivnímu prostředí, 

tudíž nevyžadují těsnění. Tyto  ložiska se také vyznačují nízkou hodnotou tření a nepotřebují 

mazání. ISO tolerance vrtání ložiska po jeho zalisování do otvoru je D8. Jedná se o vůli 

Standart, při které je zaručena plná únosnost. Určena je pro nízké otáčky. Katalogové číslo 

vybraného typu ložiska o požadovaných rozměrech je Z4AD08025030003 [8]. 

Tlak na pouzdro pp [MPa] (šířka činné plochy pouzdra bpou= 34 mm): 

poučsp

č

p
bd

R
p

⋅
=             ⇒=

⋅
= MPaMPaMPap p 503,36

3425

30879
p vyhovuje                 (7) 

    Rozměry činné plochy čela jednoho palce, kterou je přenášena síla na vozy, jsou 20x35 

mm. Světlá výška, mezi sklopeným palcem a nejnižším bodem vozu je 10 mm. 

Tlak pčp [MPa], působící na činnou plochu čel obou palců Sč [mm2] : 
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    3. Metoda konečných prvků MKP 

 

3.1 MKP obecně 

 

    Jak již název MKP (v anglickém znění FEM – The Finite element metod) napovídá, 

základem této metody je prvek konečných rozměrů (element), kterými je součást vyplněna. 

Principem je tedy diskretizace spojitého kontinua na určitý počet elementů. Hledané veličiny, 

jako například napětí a deformace, jsou zjišťovány v uzlových bodech (nodes) sítě vytvořené 

z jednotlivých elementů. Tato numerická metoda vznikla již okolo roku 1956. Většího 

rozmachu se však dočkala až s rozvojem počítačové techniky. Náročnost výpočtu je 

způsobena sestavením velkého počtu algebraických rovnic pro celý systém, převedením do 

maticového tvaru a následné řešení. Jedná se o velice univerzální metodu nacházející 

uplatnění při simulacích průběhů napětí a deformace, proudění kapalin a plynů,ale také tepla 

a záření, elektřiny a magnetismu, atd. 

 

3.2 Aplikace MKP na dané téma 

 

    Rameno, jako funkční členitá součást, vyžaduje širší napěťovou analýzu pro odhalení 

nebezpečných míst. Zjednodušený analytický výpočet za použití prutových předpokladů je 

spolehlivý pro tu část ramene, kde se nevyskytují vruby, otvory, velké změny tuhosti a jiné 

prvky, které způsobují koncentraci napětí. Pozornost zde bude věnována zvláště dříve 

opomenuté části ramene, a to napojení na čep pístní tyče. Toto místo se ukázalo jako 

nejvíce problematické pro velkou koncentraci napětí, která si vynutila konstrukční změny 

původního návrhu. Pro řešení pomocí MKP byl použit program I-DEAS. 

 

    3.2.1 Tvorba geometrického modelu 

    Modelování geometrie součásti je třeba podřídit následné tvorbě sítě pro MKP výpočet. 

Vyplnění modelu beze zbytku elementy s sebou nese nutnost zjednodušení geometrie 

v nepodstatných (pro pevnost a tuhost) detailech konstrukce. Další zjednodušení, které šetří 

čas při konečném výpočtu, je modelování trojrozměrných součástí jako skořepina. Při této 

metodě je síťována pouze střednicová plocha objemu pomocí 2D elementů se zadanou 

tloušťkou materiálu. Použití je možné např. u tenkostěnných profilů a plechů, kde je jeden 

rozměr (tloušťka) výrazně menší než zbylé rozměry. Program I-DEAS nabízí dále možnost 

nahradit části konstrukce, kde jsou splněny prutové předpoklady, prvkem Beam – prut. 

Výhodou je výrazné snížení počtu elementů a tím i zjednodušení modelu a zkrácení 

výpočtového času. Geometrie modelu musí být přesná, nesmí obsahovat žádné částečné 
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řezy a výsledky, z důvodů návaznosti sítě. Z ohledem na síťování (meshing) tvarově 

složitých částí (kruhové otvory, žebra, atd.) je nutné provést rozřezání jednotlivých ploch a 

objemů tak, aby v těchto místech síť na sebe navazovala. Obr. 3.1 zachycuje část modelu 

v prostředí programu I-DEAS, připraveného pro síťování. Je zobrazena konstrukce konce 

ramene, který slouží pro připojení na čep pístní tyče. Po stranách nosníku jsou koutovými 

svary přivařeny dvě bočnice, každá z plechu o tloušťce 20 mm. Průměr otvoru 50 mm je dán 

rozměry kloubového ložiska pístní tyče, které je uloženo na čepu mezi bočnicemi se 

stranovou vůlí 2 mm.   

 

 

Obr. 3.1 Geometrický model části ramene v pracovním prostředí programu I- DEAS 

 

    3.2.2 Tvorba sítě pro MKP výpočet 

    Přesnost výsledků této metody je těsně spjata s jemností vytvořené sítě. Model je síťován 

postupně od nejmenších ploch, aby byl zajištěn určitý minimální počet prvků na dané hraně 

součásti. Snaha je o dosažení sítě tvořené elementy co nejvíce se blížícími čtverci, přičemž 

maximální poměr stran elementu by neměl překračovat hodnotu 4. Je nutné se také vyhýbat 

ostrým úhlům mezi hranami elementu. Toho je obtížné dosáhnout u tvarově složitých 

součástí, kde je možné využít elementy trojúhelníkového tvaru. 

     Síťování části ramene viz. Obr. 3.2 a Obr. P2 bylo provedeno jako kombinace 3D a 2D 

elementů. Použité prvky nosníku typu Solid (3D), vyplňují beze zbytku celý objem 
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mapovanou sítí z přibližně čtvercových elementů s uzlovými body v jejich vrcholech. Pro 

vytvoření této trojrozměrné sítě byla na jednotlivé povrchy objemů zadána tzv. definice sítě, 

která předurčuje na jak velké elementy bude objem rozdělen. Tato definice musí být 

nanesena minimálně na 3 povrchy daného objemu. Střednicová plocha bočnic byla pokryta 

mapovanou sítí s použitím elementů Thin shell (tenkostěnná skořepina). Jednou z jejich 

zadaných fyzikálních vlastností je tloušťka 20 mm. Toto zjednodušení výrazně snižuje 

konečný počet elementů. 

 

 

Obr. 3.2 Síť elementů typu Solid a  Thin shell 

 

    Propojení sítě bočnic s 3D sítí nosníku bylo realizováno jako model svarového spoje mezi 

oběma díly. Jmenovitá výška použitého koutového svaru zk= 10 mm, jmenovitá tloušťka 

svaru ak= 0,7.zk = 7mm. Při výpočtu svaru se vychází z předpokladu, že vnější zatížení je 

přenášeno účinným průřezem svaru, daným součinem hodnot ak a délky svarového spoje. 

Síť, simulující svar, byla provedena pomocí prvků Thin shell se zadanou tloušťkou rovnou 

hodnotě ak=7 mm. Touto sítí byly spojeny bočnice po jejich obvodě s nosníkem tam, kde je 

navrženo svaření těchto dílců. Jako náhrada čepu, uloženého v bočnicích, byl použit element 

typu Constraint, mající vlastnosti reálného materiálu. Pomocí něj byly propojeny všechny 

uzly na povrchu otvoru s uzlem vytvořeným ve středu otvoru. Na středový uzel byla 

aplikována vazba Restraint, odebírající stupně volnosti pro simulaci rotační vazby. Povolena 

byla pouze rotace kolem osy čepu. Tlačnou sílu přímočarého hydromotoru, působící na čep, 

v tomto případě nahrazuje reakce vzniklá v důsledku zamezení pohybu v daném směru 
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(silou Ft= 50 kN byly zatíženy sklopné palce). Část nosníku, kde se nenacházejí žádné 

koncentrátory napětí a dominantní namáhání je způsobeno tahem a prostým ohybem, byla 

nahrazena prvkem Beam (prut). Je tvořen střednicí s uzly, vzdálenými od sebe o zadanou 

rozteč 30 mm. V těchto uzlech jsou při řešení spočteny hodnoty napětí a deformace pro 

zadaný průřez prutu tzv. Beam section, tedy obdélník 70x40mm. Krajní uzly Beamu byly 

s 3D sítí nosníku spojeny elementem Constraint obdobně jako u otvoru pro čep. Nosník byl 

síťován prvky Solid do vzdálenosti přibližně 320 mm od jeho okraje, kde již není očekáváno 

ovlivnění napětí přivařenými bočnicemi. 

    Řešení sítě  druhého konce nosníku zachycuje Obr. 3.3; Obr. P3. Sklopné palce byly pro 

výpočet nahrazeny pákami z prvků Rigid (1), jejichž vlastností je nekonečná tuhost. V každé 

vrcholu této páky se nachází uzel. Uzly v koncových bodech ramene byly zatíženy silou, 

každá o velikosti Ft /2 = 25 kN (2). Funkce čepu palců byla simulována vazbou typu Coupled-

DOF. Ta umožňuje svázat pohyby uzlů v prostoru, včetně jejich natáčení kolem souřadných 

os. Středový uzel otvoru byl spjat s centrálními uzly obou Rigidů - translace v osách y, z a 

rotace kolem osy čepu x.  Elementem Constraint (3) bylo rozloženo působení sil do plochy 

celého otvoru (podobně jako v případě otvorů bočnic). Stejného řešení bylo užito pro 

rozložení síly na opěrnou plochu. Translace ve směru osy y vrcholového uzlu prvku 

Constraint (4) a koncového uzlu ramene byly svázány vazbou Coupled-DOF (5). Na středový 

uzel otvoru pro čep rolen byla aplikována vazba, odebírající tyto stupně volnosti – translace v 

osách x, y; rotace kolem osy z, y (charakter rotačně posuvné vazby). 

 

 

Obr. 3.3 Sklopné palce nahrazeny tuhými prvky Rigid 
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    Vybrání v nosníku tvaru V  

sloužilo k zaklopení palce, jak 

byl původně navržen. Jednalo 

se o svařenec, oba palce byly 

v horní části propojeny pro 

zvýšení opěrné plochy a tuhosti. 

Tato koncepce byla nahrazena 

2 samostatnými palci z důvodu 

koncentrace napětí ve vybrání 

nosníku. 

 

                                              

Obr. 3.4 Původní koncepce palce 

 

     Celý model pro výpočet MKP obsahuje 46 500 uzlů a 38 990 elementů, z nichž bylo při 

výpočtu sestaveno 150000 rovnic. Použitá zjednodušení pro náhradu souvisejících součástí, 

jako čepy a sklopné palce, nevystihují dokonale charakter reálných součástí. Pro danou 

úlohu jsou však dostačující. Ideální by bylo řešit úlohu jako kontakt více těles, což by však 

vedlo k výraznému nárůstu složitosti a náročnosti výpočtu. Program I-DEAS není příliš 

vhodný pro tento typ úloh. 

 

    3.2.3 Výsledky MKP  

    Výsledky lineární statické analýzy provedené programem I-DEAS pomocí MKP poukázaly 

na nedostatky v navrhované konstrukci. Redukované průměrované napětí dle podmínky 

plasticity HMH (Von Mises) v přední části nosníku s přivařenými bočnicemi viz Obr. 3.5; Obr. 

P4. Stupnice pro napětí je v rozmezí hodnot 0 až 250 MPa, které jsou považovány za 

maximální přípustnou mez. Hodnoty mimo tuto stupnici jsou na modelu zobrazeny černou 

barvou. Vlivem velkého vrubu a změny tuhosti v místě přivaření bočnic, se ze spodní stany 

nosníku, namáhané tahem, vyskytují koncentrace napětí o nepřípustných hodnotách až 700 

MPa. Také napětí na plochách, představujících svary dosahují vysokých hodnot blížícím se 

200 MPa. Špičky napětí na hranách, v místě připojení prvku Constraint, neodpovídají 

skutečnosti. Vznikají v důsledku nedokonalého přechodu z 3D sítě na prut, který nahrazuje 

část nosníku. Deformace součásti je zvětšena 20-ti násobně oproti skutečnosti. Průběh 

deformace viz dále. 
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Obr. 3.5 Bočnice přivařené k nosníku,redukované napětí HMH Averaged,měřítko  deformace  

20:1 

 

 

Obr. 3.6 Část nosníku pro montáž sklopných palců, redukované napětí HMH Averaged, 

měřítko deformace 20:1 
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    V části ramene, zobrazené na Obr. 3.6; Obr. P5, se hodnoty napětí pohybují v přijatelných 

hodnotách. Ke koncentraci napětí dochází hlavně v ostrém vrubu, sloužícím pro zaklopení 

palce. Koncepce svařovaného palce byla tedy změněna na 2 samostatné palce po stranách 

nosníku. Tím odpadá nutnost ostrého vybrání. Výhodou samostatných palců je dále jejich 

snadnější výroba, odpadá nutnost dodatečného obrábění součásti po svaření. Nevýhodou je 

snížení činné plochy čela o odebranou spojnici v horní části palců, a tím zvýšení měrného 

tlaku.  Hodnoty tlaku se však i po odebrání pohybují v dovolených hodnotách. Pro navýšení 

plochy byla šířka obou samostatný palců zvýšena z 30 na  35 mm. Vyšší napětí se dále 

v této části nosníku nachází již pouze po hranách otvoru pro čep palců. Pravděpodobně je 

však způsobeno náhradou čepu prvkem Constraint. Další možností snížení napětí, je 

nahrazení ostrého vrubu vybráním o velkém poloměru. 

    Velikost posunutí oproti výchozímu stavu ukazuje Obr. 3.7. Z obrázku je patrné místo 

největší deformace nosníku. Deformace je oproti skutečnosti pro názornost zvětšena na 30-ti 

násobek. Nulové posunutí vykazuje okolí čepu pístní tyče, kde je povoleno pouze natočení. 

Naopak druhý konec ramene, ukotvený rotačně-posuvnou vazbou, je vlivem prohnutí 

nosníku posunut. Reakce ve vazbách spočtené programem I-DEAS se výrazně neliší od 

hodnot určených ručním výpočtem. Maximální průhyb nosníku, dlouhého 1800 mm, je 2,7 

mm. 

 

 

Obr. 3.7 Velikost posunutí, měřítko zvětšení deformace 30:1 
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    3.2.4 Úprava konstrukce 

    Pro odstranění kumulace napětí, v místě přivaření bočnic, bylo třeba vytvořit plynulý 

přechod mezi bočnicemi a nosníkem tak, aby byl odstraněn ostrý vrub. Zvolen byl co možná 

největší rádius, který je možné  umístit do konstrukce, a to 90 mm. Dále byla část bočnic 

protažena po délce nosníku a zakončena vybráním o velkém poloměru, pro plynulé 

snižování tuhosti nosníku viz Obr. 3.8. Výhodou tohoto provedení je i větší délka svarů. 

Vlivem těchto úprav napětí v kritickém místě pokleslo ze 700 MPa na 430 MPa (stupnice je 

do 250 MPa, hodnoty mimo rozsah jsou černou barvou). I po uvedených úpravách se špičky 

napětí pohybují nad mezí kluzu materiálu. Nebezpečí těchto vysokých hodnot je zvýšeno 

jejich výskytem v blízkosti svarového spoje. Výpočtem určený průřez nosníku byl 

dimenzován na napětí 200 MPa s bezpečností 1,8. Odchylky od prizmatického průřezu 

(vruby) nosníku v tomto místě posouvají hodnoty napětí nad povolenou mez.  

 

Obr. 3.8 Vytvoření plynulého přechodu pomocí rádiusu, napětí HMH Averaged 

    V následném návrhu (Obr. 3.9; 3.10; P6; P7) bylo tedy přikročeno ke změně průřezu 

z původního 70x40 mm na 80x40 mm. Zakončení prodloužení bočnice bylo upraveno tak, 

aby lépe kopírovalo průběh napětí v nosníku. Dále byla tloušťka plechu bočnic snížena 

z původních 20 mm na 15 mm pro snížení tuhosti. Uvedené konstrukční změny vedly ke 

poklesu špičky napětí na 200 MPa. Tato hodnota je s dostatečnou bezpečností 1,8 vůči 

napětí na mezi kluzu, přijatelná. Výsledky jsou do jisté míry ovlivněny způsobem modelování 

svaru, které nevystihuje přesně skutečný stav. Materiál o mezi kluzu 355 MPa však 

poskytuje dostatečnou rezervu pro případnou chybu. Hodnota maximálního napětí 365,2 

MPa, zobrazená na výstupech programu I-DEAS, se vyskytuje opět na přechodu 3D sítě na 

prut, neodpovídá skutečnosti. Maximální průhyb ramene klesl vlivem zvýšeného průřezu 

nosníku z 2,7mm na 1,6 mm. Na části spodní hrany je pro svaření nosníku a bočnic použit 
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V svar. Zbylé svary jsou provedeny jako koutové o jmenovité výšce zk= 10 mm. Vybrání 

bočnice po svém obvodu není modelováno jako svařené s nosníkem, provedení svaru je 

však vhodné pro zvýšení celkové plochy svaru.  

 

  Obr. 3.9 Vybrání kopírující průběh napětí, HMH Averaged, měřítko deformace 20:1, 

maximální napětí 365,2 MPa neodpovídá skutečnosti, je mimo zobrazenou část na přechodu 

3D sítě na prut 

 

    Obr. 3.10 Detail místa s koncentrací napětí 
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    Obr. 3.11 naznačuje další možné 

řešení tvaru bočnic. Výběžek 

plechu se postupně rozšiřuje od 

střednicové plochy, v tomto místě 

je nejnižší napětí, pouze tahové a 

zanedbatelné smykové. Maximální 

hodnota ohybových napětí se 

nachází na povrchu.  

                                                                                        

Obr. 3.11 Návrh tvaru spoje                                                                                                         

Nevzniká tedy žádný vrub v oblasti vysokého napětí, tuhost nosníku v místě přivařených 

bočnic narůstá plynule. Výhodou je výrobně jednodušší tvar. 

                                                                                                                                                

    4. Zkompletovaná konstrukce 

 

    Umístění ramene do konstrukce posunovače zachycuje Obr. 4.2. Pro lepší viditelnost je 

odříznuta část profilu U a betonové šachty. Dvě prohlubně ve dně šachty slouží pro umístění 

přívodu tlakového oleje viz Obr. 4.1. Do 2 vstupních hrdel na přímočarém hydromotoru jsou 

našroubovány polohově stavitelné přípojky Walterscheid RSWS 20SM-WD [9, str. 141]. 

Vedení oleje je dále tvořeno armovanými hydraulickými hadicemi s koncovkami [10]. 

Natočením přípojek do vhodného směru je snížen poloměr ohybu hydraulických hadic. 

Použití hadic je zdůvodněno způsobem koncové montáže posunovače do šachty viz kapitola 

4.2. 

 

 

 Obr. 4.1 Přívod tlakového oleje pomocí stavitelných přípojek  
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Obr. 4.2 Konstrukce posunovače v řezu 

 

    Šachta posunovače je zakryta plechy viz Obr. 4.3. Uchycení plechů k profilům U je 

provedeno šrouby se zápustnou hlavou. Hrany betonové šachty jsou opatřeny válcovaným 

profilem o průřezu rovnoramenného L pro dosednutí krycích plechů. Materiál plechu, po 

kterém pojíždějí podpůrné rolny, je 11600.1 pro zvýšení únosnosti v tlaku - liniový kontakt 

rolen s plechem. Boční vedení podpůrných rolen je zajištěno lištami, které jsou upevněny 

šrouby se zápustnou hlavou. 

 

 

Obr. 4.3 Šachta krytá plechy s vodícími lištami 
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4.1 Koncové spínače 

 

    Cyklus střídání zasouvání a vysouvání pístní tyče je řízen koncovými spínači, mezi nimiž 

je vzdálenost rovna zdvihu přímočarého hydromotoru. Při součinnosti dvou posunovačů, pro 

zajištění nepřerušovaného dopředného pohybu, je pomocí spínačů svázán pohyb obou 

strojů a to tak, že se navzájem střídají v činnosti. Na každém posunovači jsou potom 

umístěny tři koncové spínače, dva v koncových polohách. Třetí spínač slouží pro uvedení do 

činnosti druhého posunovače, který je připraven ve výchozí poloze, ještě před tím, než 

posunovač, který je v záběru, dorazí do své koncové polohy. Posunovač je tedy vždy uveden 

v činnost s určitým předstihem, tím je minimalizována prodleva při střídání posunovačů 

v záběru. V úvahu je možné brát i vyšší rychlost s předstihem zapnutého posunovače, která 

je způsobena vyššími otáčkami minimálně zatíženého asynchronního motoru (pouze odpory 

nezatíženého stroje). Vlivem toho tento posunovač do jisté míry „dožene“ posunovač 

v záběru. Drážky umožňují posouvat spínače, tím nastavit okamžik sepnutí. 

    Výběr vhodného koncového spínače je limitován zástavbovými rozměry. Je nutné použití 

bočního vývodu pro kabeláž. Dále ve spínacím zdvihu musí být uvažována tolerance 

přesnosti vedení. Boční vůle rolen činní ± 1 mm. Musí být tedy volen spínač s větším 

pracovním zdvihem. Jako vhodný pro tuto aplikaci byl vybrán spínač značky OMRON typ 

SHL-W255-L3 [11] viz Obr. 4.4. Jedná se o spínač s krátkou pákou zakončenou rolnou. 

Maximální pracovní zdvih PTmax= 8 mm. Minimální stlačení rolny pro sepnutí spínače OTmin= 

3 mm. Možné je najíždění na rolnu z obou směrů. Napětí ovládacího okruhu posunovače je 

24 V DC.  

 

        

Obr. 4.4 Koncový spínač s pákou a rolnou              Obr. 4.5 Zakončení čepu kuželem 
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Jako ovládací bod na vysouvané pístní tyči slouží čep oka. Jeho konec je vhodně uzpůsoben 

pro najíždění rolny. Jedná se o komolý kužel s vrcholovým úhlem  120o viz Obr. 4.5. 

Roztečné vzdálenosti jednotlivých spínačů viz výkres sestavení 0-O32-5/00, jsou orientační, 

případné odchylky jsou způsobeny aktuálním bodem sepnutí spínače. Je tedy nutné spínače 

v drážkách seřídit pro správnou funkci zařízení. Při předčasném sepnutí by opěrná plocha 

vozu nepřejela sklopený palec, posunovač by se pohyboval „na prázdno“. Rozměry jsou pro 

překrytí zdvihu posunovačů 100 mm, z toho 35 mm je potřebných pro přejetí sklopeného 

palce opěrnou plochou vozu, 65 mm délky zdvihu jsou oba posunovače v 

dopředném pohybu. Překrytí zdvihu 100 mm znamená, že posunovače jsou od sebe 

odsazeny o 1300 mm (případně násobky této vzdálenosti) při zdvihu Z= 1400 mm. Opěrné 

plochy pro palce na vozech jsou vzdáleny  2600 mm. 

 

4.2 Montáž  

 

    Do betonové šachty je nejprve usazen svařenec vedení, sestávající z profilů U spojených 

patkami s otvory. Pevné uchycení zajišťuje 14 šroubů M12x120, které jsou zality v betonu ve 

dně šachty. Horní mezera mezi profily U je ze strany od opěrné desky rozšířena pro 

umožnění vložení přímočarého hydromotoru včetně rolen a ramene. Před montáží do vedení 

je nutné přímočarý hydromotor opatřit stavitelnými přípojkami s hydraulickými hadicemi, 

dodatečná montáž je z důvodů malého prostoru mezi konstrukcí a stěnami šachty nemožná. 

Ohebné hadice umožňují provedení montáže, případně demontáže z důvodů opravy, 

přímočarého hydromotoru bez nutnosti vyjmutí celého posunovače z šachty. Hadice jsou 

pružným členem v přívodu oleje, což je výhodné z hlediska pohybu přímočarého 

hydromotoru, způsobeného uložením vodících rolen ve vedení s vůlí (axiální i radiální). 

Vyrovnávají také případné délkové změny hydraulických trubek vlivem změny teploty (ohřev 

oleje). Zařízení, o celkové hmotnosti 350 kg (bez hydraulického oleje), je tedy sestaveno 

manuálně po částech bez nutnosti použití zvedacího zařízení (jeřábu). Čep opěrné desky, 

pro uchycení hydraulického válce, je opatřen závitem pro usnadnění jeho vyjmutí (uložení 

H7/n6) při demontáži. 
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    5. Hydraulický agregát 

 

    Jako zdroj tlakového oleje pro přímočarý hydromotor slouží hydraulický agregát. Zařízení 

bude dále sestaveno dle katalogu firmy ARGO HYTOS, která má také ve své nabídce 

stavebnice hydraulických agregátů. Ty jsou zkompletovány dle požadavků zákazníka 

z typizovaných podskupin a umožňují velkou variabilitu  kombinací hydraulických prvků. 

Hydraulický obvod je sestavován ve formě výškového a podélného modulového sdružování.   

 

5.1 Volba hydrogenerátoru 

 

 Základní parametry obvodu: 

Jmenovitý tlak pj [MPa], pro vyvození síly Ft= 50 kN, průměr pístu Dp= 110 mm : 
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                        (1) 

Průtočné množství oleje Qp [dm3.min-1], pro rychlost posuvu vp= 0,05m/s : 
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    Pro danou aplikaci byl zvolen jako vhodný zubový hydrogenerátor, který se vyznačuje 

nízkou cenou a vysokou spolehlivostí. Do hydraulických obvodů, sestavovaných firmou 

ARGO HYTOS, jsou použity hydraulické agregáty od firmy JIHOSTROJ. Sestávají se 

z asynchronního motoru, na který je pomocí připojovacího hrnce-příruby a spojky připevněn 

hydrogenerátor viz Obr.5.1. Dle základních parametrů byl vybrán zubový hydrogenerátor 

řady T2 o geometrickém objemu V0= 20 cm3.ot-1 [13]. Ve spojení s asynchronním motorem o 

výkonu PAM= 4 kW , otáčkách nAM= 1440 min-1 je dosaženo průtoku Qp= 27,5 dm3.min-1 a 

maximální možný dosahovaný tlak (omezen výkonem motoru) je pmax= 7 MPa [12]. Změna 

rychlosti posuvu vp, vlivem nižšího dosaženého průtoku Qp= 27,5 dm3/min je zanedbatelná 

→  vp= 0,048 m.s-1.Tlaková rezerva 2 MPa kryje tlakové ztráty v hydraulickém obvodu a 

umožňuje použití škrtících ventilů (tlakové ztráty) při požadavku na řízení rychlosti posuvu. 

Hodnota dodávaného průtoku a výkonu elektromotoru jsou určeny se započtenými 

koeficienty účinnosti, udávanými výrobcem JIHOSTROJ. Uvažovaná objemová účinnost 

96,0=Vη , mechanická účinnost 9,0=mη  [13]. Poloha osy elektromotoru je vertikální 

s hydrogenerátorem ponořeným v oleji. Příruba elektromotoru je přišroubována na víko 

olejové nádrže viz Obr. 5.2 (e). Rozměry zvoleného agregátu H= 348 mm, E= 228 mm, D= 

250 mm viz. Obr. 5.1. 
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Obr. 5.1Hydraulický agregát                     Obr. 5.2 Nádrž typ 100H 

 

5.2 Nádrž na olej 

 

    Velikost nádrže u neregulačních hydrogenerátorů, zabudovaných do stacionárních 

zařízení, je doporučeno volit ve výši 3 až 6-ti násobku navrženého průtoku hydrogenerátoru. 

Zvolena byla nádrž typu 100H viz Obr. 5.2 o obsahu oleje 100 dm3/ 27,5 dm3.min-1= 3,6. 

Vypouštěcí zátka se nachází ve dně nádrže (b), vypouštěcí zátka sběrného žlábku (c) pro 

zachycení uniklého oleje. Dále je nádrž opatřena čistícím otvorem s krycím víkem (d). 

Svrtané a přišroubované víko s protiprachovým těsněním (e) slouží pro připevnění 

komponent hydraulického obvodu. Hydraulický agregát je opatřen zemnícím šroubem (f) a 

olejoznakem pro kontrolu hladiny oleje (g). Rozměry nádrže délka x šířka x výška = 700 x 

550 x 565. Pro upevnění je nádrž opatřena 4-mi otvory o průměru 14 mm [12].  
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5.3 Hydraulický obvod 

 

    V navrženém hydraulickém obvodu hydraulického agregátu viz Obr. 5.3, je pro řízení tlaku 

použit pojistný tlakový ventil, pro změnu směru a přerušování průtoku je použit 

elektromagneticky ovládaný rozváděč 4/3 – čtyřcestný, třípolohový. Prvky obvodu- rozváděč, 

základní blok, pojistný ventil byly zvoleny o jmenovité světlosti 10 mm, určené pro maximální 

průtok 120 dm3.min-1. Při použití nižší světlosti 6 mm, pro průtok do 50 dm3.min-1
, dochází při 

průtoku Qp= 27,5 dm3.min-1 rozváděčem a základním blokem k vysokým tlakovým ztrátám. 

Celková tlaková ztráta (tlaková větev P1-A + vratná větev B-T) dosahuje hodnoty =∆ ZCp 1,6 

MPa. Hodnoty pro rozváděč určeny dle grafu viz [14], pro základní blok určeny přibližně 

pomocí výpočtu místních tlakových ztrát. Tlakovým ztrátám je přímo úměrný ztrátový výkon -

nárůst nákladů na provoz. Zařízení je používáno v nepřetržitém provozu ⇒  snaha o 

vysokou účinnost. Výstupy A, B jsou opatřeny vnitřním trubkovým válcovým závitem G3/4. 

 

 

Obr. 5.3 Schéma obvodu hydraulického agregátu 
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     5.3.1 Nástavba prvků na víku nádrže 

    Na víku nádrže (1) je mimo pohonu hydrogenerátoru přišroubován základní blok (2) typu 

DP6-10-VPP1-S/10 viz Obr. 5.3,určený pro zařízení s 1 rozváděčovou nástavbou. Součástí 

bloku je pojišťovací ventil s nastavitelným tlakem 10 MPa. Jmenovitá světlost bloku i ventilu 

je 10 mm. Na základní blok je 4-mi šrouby M6x40 ČSN 02 1143.7 připevněn 

elektromagneticky ovládaný rozvaděč 4/3 typu RPE4-103C11/02400E1N2 (3) o jmenovité 

světlosti 10 mm. Připojovací rozměry rozváděče i základního bloku jsou shodné, dle ISO 

4401, DIN 24 340.  Třípolohový rozvaděč šoupátkové konstrukce obsahuje dvě vratné 

pružiny a dva ovládací elektromagnety, které jsou napájeny stejnosměrným proudem přes 

konektorovou nástrčku. Jmenovité napětí elektromagnetů (na svorkách cívky) 24 V DC/ 1,73 

A. Rozváděč je vybaven nouzovým ručním ovládáním pro případ poruchy [12]. Pro filtraci 

oleje je použit odpadní plnoprůtokový filtr (4) typu FR 072-166 s jmenovitým průtokem 50 

dm3.min-1  [13]. Výhodou tohoto řešení je nízká cena a malý tlakový spád na filtru 0,3 bar, 

nevýhodou je filtrace oleje až po průchodu obvodem. Papírová filtrační vložka zajišťuje 

absolutní filtraci do minimální velikosti částic 10 µm. Filtr je dále vybaven vizuální kontrolou 

znečištění, obtokovým ventilem a integrovaným vzduchovým filtrem pro zavzdušňování 

prostoru nádrže. Víčko filtru slouží také jako nalévací otvor nádrže. 

 

    5.3.2 Hydraulické ztráty 

    Hydraulické ztráty, jejichž důsledkem je změna tlakové energie v tepelnou, vznikají při 

proudění skutečných kapalin. Pokles tlaku je způsoben třením v přímém potrubí a místními 

ztrátami tam, kde dochází k víření proudu kapaliny v místech změn vektoru rychlosti. Potrubí 

mezi výstupy A, B hydraulického agregátu viz Obr. 5.3 a přímočarým hydromotorem je 

tvořeno hydraulickými trubkami a hadicemi o vnitřním průměru DNp= 16 mm, vzájemné 

propojení jednotlivých dílů je realizováno pomocí hydraulického šroubení firmy 

WALTERSCHEID, provedení WALPRO s profilovanými zářenými kroužky a převlečnou 

maticí. Světlost potrubí se odvíjí od rozměrů závitu M27x2 přívodu tlaku na přímočarém 

hydromotoru. Ztráty tlakové energie budou dále určeny pro případ vysouvání pístní tyče, kdy 

je přímočarý hydromotor pod zatížením.  

Rychlost proudění oleje v tlakové větvi vpt [m.s-1], Qp= 27,5 dm3/min: 
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Nízká rychlost proudění je výhodná, snižuje ztráty tlaku na minimum. Jako médium pro 

přenos tlakové energie je v obvodu použit hydraulický olej OH- HM 46, kde číslo  46 značí 

kinematickou viskozitu oleje při teplotě 40oC, 12

40 46
−⋅= smmν . Dle klasifikace hydraulických 

olejů ISO 6743/4-H obsahují oleje označeny HM přísadu proti korozi, oxidaci a oděru [3].  
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Reynoldsovo číslo Re [-], Rekr= 2300, Re<Rekr - laminární proudění, Re>Rekr - turbulentní 

proudění:  

40

Re
ν

ppt DNv ⋅
=                                          ⇒=

⋅
= 800

000046,0

016,03,2
Re laminární pr.           (4) 

Tlakové ztráty v tlakové větvi přívodního potrubí [ ]MPap zt∆ , určené dle vzorce (5) [3], pro 

průtok oleje ostrým kolenem ( 2,1=mζ ), zakřiveným kolenem 90o  poloměru 35 mm 

( 15,0=mζ ), hydraulickou hadicí o délce 600 mm ( =1λ 85/Re) a kovovým potrubím délky 

1800 mm ( =2λ 75/Re), dosahují malých hodnot MPap zt 04,0=∆ . Ve vratné větvi, odvádějící 

olej z prostoru za pístem přímočarého hydromotoru, je průtok oleje (Qpv= 16 dm3.min-1)  a tím 

i jeho rychlost proudění nižší, vlivem sníženého objemu oleje o pístní tyč ⇒  tlaková ztráta je 

menší jako u tlakové větve, tedy zanedbatelné hodnoty.  
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     K významnějšímu úbytku tlakové energie dochází na rozváděči. Při průtoku ve směru P-A 

(pro Qp= 27,5 dm3/min) činní ztráta přibližně 1,5 bar= 0,15 MPa, při průtoku B-T (pro Qpv= 16 

dm3.min-1)  je přibližně 0,5 bar= 0,05 MPa [12]. Ztráty, vzniklé při průtoku základním blokem 

(obsahuje ostrá kolena), byly pouze orientačně určeny dle vzorce (5), celková tlaková ztráta 

pro průtok takovou a vratnou větví je asi 0,1 MPa. Hodnota je určena pouze pro představu, 

způsob vrtání kanálů je tvarově složitý, skutečná je hodnota je pravděpodobně vyšší. Tlak, 

nastavený na pojišťovacím ventilu, je navýšen z jmenovitého tlaku pj= 5,26 MPa o celkovou 

tlakovou ztrátu =∆ ZCp 0,34 MPa, tedy asi na hodnotu  5,6 MPa. Při tomto tlaku dochází 

k otevření ventilu, stroj je tak chráněn proti přetížení.  

 

    5.3.3 Oteplování obvodu 

    Stanovení přesného oteplování obvodu je velmi složité, z důvodů rozdílného tepelného 

toku v jednotlivých součástech a různých podmínkách pro ochlazování, zejména proudění 

vzduchu. Vychází se tedy ze zjednodušujících předpokladů – všechny části hydraulického 

obvodu se oteplují rovnoměrně a stejně, odvod tepla do okolí je přímo úměrný rozdílu teploty 

mezi povrchem částí hydraulického obvodu a okolím. Hydrogenerátor je po dobu vysouvání 

pístní tyče tv=29 s zatížen pracovním tlakem, daným aktuálním odporem břemene+tlakové 

ztráty. Ve fázi zasouvání pístní tyče (tz= 18 s) hydrogenerátor pracuje s minimálním 

příkonem, hodnota tlaku oleje je dána pasivními odpory zařízení a ztrátami při proudění oleje 

obvodem. Po úplném zasunutí je olej čerpán přes rozváděč ve směru P-T zpět do nádrže 

podobu asi 10 s, než je vysouvanou pístní tyčí posunovače v záběru sepnut spínač pro 

předčasný rozběh a cyklus se opakuje. Oba posunovače jsou krátkou dobu, asi 1s (dle 

nastavení spínačů) v dopředném pohybu - vysouvání pístní tyče. Při použití násobného 
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provedení zubových hydrogenerátorů T2, viz kapitola 5.4.1, je vždy jeden z dvojice 

hydrogenerátorů zatížen pracovním tlakem, zatímco druhý dodává potřebný průtok oleje o 

nízkém tlaku (minimální potřebný příkon) pro návrat pístní tyče nezatíženého posunovače. 

Po dokončení cyklu si úlohy vymění. Vždy je tedy jeden hydrogenerátor zatížen pracovním 

tlakem - pro výpočet tepelné bilance je uvažován pouze příkon tohoto hydrogenerátoru, 

hodnota příkonu druhého hydrogenerátoru, který je využíván pro návrat pístní tyče do 

výchozí polohy, je pro ohřev obvodu zanedbána. Výpočet proveden dle [3].      

Příkon hydrogenerátoru Ph [kW], pro pracovní tlak ppr= 5 MPa : 
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              (6) 

Celková účinnost hydraulického obvodu 8,093,086,01 =⋅⋅=⋅⋅= RGMC ηηηη               (7) 

Mη - účinnost přímočarého hydromotoru (je brána objemová účinnost, kterou lze uvažovat 

rovnu 1,tlaková účinnost je zahrnuta v Rη ).  

Gη - účinnost hydrogenerátoru, 86,09,096,0 =⋅=⋅= mVG ηηη  

Rη - účinnost rozvodů, 93,0=Rη  

Ztrátový výkon PZ [kW]:    )1( ChZ PP η−⋅=        WPZ 555)8,01(2777 =−⋅=                 (8) 

Celkový tepelný tok obvodu je roven ztrátovému výkonu WPZ 555==Φ . 

Celkový součinitel prostupu tepla K [Wm-2K-1] pro nádrž (největší plocha), případně celý 

obvod, bez cirkulace vzduchu se pohybuje v hodnotách 4 až 10. Voleno K= 7 Wm-2K-1. 

Ochlazovací konstanta A [W.K-1] pro teplosměnnou plochu nádrže + válce přímočarého 

hydromotoru St= 2,8 m2 : 

 KSA t ⋅=                                       1
6,1978,2

−⋅=⋅= KWA                                              (9) 

Ustálená teplota obvodu tuo [
oC] při počáteční teplotě t0= 20 oC : 
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Rovnice (10) vyjadřuje tepelnou rovnováhu obvodu - kolik tepla je do obvodu přivedeno, tolik 

je z něj povrchem jeho částí odvedeno. Při výpočtu je uvažována celá řada zjednodušení, 

z výsledku je však zřejmé že zařízení je možné nepřetržitě provozovat bez přídavného 

chladícího zařízení. Ideální pracovní teplota hydraulických zařízení se pohybuje v rozmezí 50 

až 60oC. 
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Konstanta tepelné kapacity obvodu C [J.K-1], ococolol mcmcC ⋅+⋅= , kde : 

- Střední měrné teplo kapaliny pro olej col≈ 1800 J.kg-1.K-1 

- Střední měrné teplo kovových částí obvodu coc≈ 450 J.kg-1.K-1  

- Hmotnost hydraulického oleje v obvodu mol= 90 kg 

- Hmotnost kovových částí obvodu moc= 216 kg 

KJKJC /259200/216450901800 =⋅+⋅=                                                              (11) 

Časová konstanta oteplování obvodu T [h] : hss
A

C
T 6,313225

6,19

259200
====          (12) 

 

Obr. 5.4 Průběh oteplování hydraulického obvodu 

 

5.4 Řešení obvodu pro dvojici posunovačů 

 

    Pro dvojici posunovačů je možné využít dva samostatné hydraulické agregáty 

s oddělenými nádržemi viz Obr. 5.3. Výhodnější je však integrovat pohon obou posunovačů 

do jednoho společného hydraulického agregátu. Při napojení obou přímočarých hydromotorů 

na společnou tlakovou větev P, viz Obr. 5.5, je třeba vyvolat zátěž na odlehčeném 

hydromotoru proti vracející se pístní tyči z důvodu rozdělení průtoku oleje v požadovaném 

poměru mezi oba válce. Velikost průtoku oleje je nepřímo úměrná odporu – tlaku v dané 

větvi obvodu. Zátěž ve větvi 1 a 3 je možno vyvolat brzdícími nebo škrtícími ventily, tyto jsou 

však závislé na tlakovém spádu (v případě škrtících ventilů i aktuální viskozitě oleje), tudíž 

pracují tak jak požadujeme v úzkém rozmezí pracovních podmínek, jsou vhodné pro malé 

změny zátěže. Pro udržení konstantní rychlosti posuvu při různých hodnotách zátěže byly 

tedy použity dvoucestné škrtící ventily se stabilizací viz Obr. 5.5, které umožňují regulaci 

průtoku nezávisle na tlaku i viskozitě oleje. Dále jsou vybaveny obtokovými jednosměrnými 
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ventily, tudíž při vysouvání pístní tyče olej protéká s malými tlakovými ztrátami. Při opačném 

směru průtoku je šoupátko jednosměrného ventilu tlačeno do sedla, olej protéká přes škrtící 

ventil. Stabilizátor udržuje konstantní rozdíl tlaků před a za odměrnou clonou, tím je zajištěn 

konstantní průtok. Tento ventil disponuje širokým regulačním rozsahem nastavitelného 

průtoku. Použití dvoucestného ventilu se stabilizací ve větvích 2 a 4 zajišťuje stálý průtok při 

vysouvání tyče větvemi 1 a 3, je-li pístní tyč jednoho z hydromotorů již v zasunuté poloze. 

V tomto případě je přebytečný průtok oleje odváděn přepouštěcím ventilem do odpadní větvě 

T a dále zpět do nádrže. Pomocí ventilů 2 a 4 je možné také nastavení rychlosti posuvu. Při 

tomto uspořádání obvodu jsou použity dva elektromagneticky ovládané rozváděče 4/2 – 

čtyřcestný, dvoupolohový. 

     Celkový průtok dodávaný hydrogenerátorem pro funkci tohoto obvodu je rozdělen na dvě 

části. Pro vysouvanou pístní tyč (je dán rychlostí posuvu vp= 0,05m.s-1) Qp= 27,5 dm3.min-1 a 

pro současně zasouvanou pístní tyč druhého posunovače je třeba dodávat minimálně průtok 

roven 19 dm3.min-1, pro včasné dosažení výchozí zasunuté pozice. Požadovaného 

celkového průtoku 46,5 dm3.min-1 je možné dosáhnout pomocí zubového hydrogenerátoru 

řady Q o geometrickém objemu V0= 34 cm3.ot-1 [13], ve spojení s asynchronním motorem o 

výkonu PAM= 7,5  kW , otáčkách nAM= 1455 min-1, pro daný výkon motoru je možné 

dosáhnout maximálního tlaku pmax= 7,5 MPa [12]. Zasouvání pístní tyče nezatíženého 

přímočarého hydromotoru je energeticky nenáročné, avšak nutnost vyvození zátěže na 

odlehčeném posunovači při tomto způsobu řešení zvyšuje výrazně příkon celého zařízení. 

Také vysouvaná pístní tyč pracuje do určitého protitlaku vyvolaného ventily 2 a 4 – snížení 

účinnosti. Řízení obvodu pomocí škrtících ventilů je ztrátové. Nabízejí se výhodnější řešení 

za použití násobného provedení hydrogenerátorů nebo děliče průtoku. 

 

Obr. 5.5 Přímočaré hydromotory zapojené na společné tlakové větvi 
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    5.4.1 Použití násobného provedení hydrogenerátoru 

    Při použití násobného provedení zubového hydrogenerátoru T2-20/20, kdy jsou do série 

zapojena dvě čerpadla o geometrickém objemu V0= 20 cm3.ot-1, je tlak v jednotlivých 

sekcích podmíněn maximální hodnotou kroutícího momentu na hřídeli první sekce Mkmax= 

100 N.m [13]. Pracovním tlakem je zatížen vždy pouze jeden z dvojice vzájemně 

propojených hydrogenerátorů. Kroutící moment na hřídeli asynchronního motoru je při 

pracovním tlaku ppr= 5 MPa roven Mk= 17,7 N.m (při 9,0=mη ). Druhá sekce výrazně 

nepřispívá ke zvýšení momentu, tlak potřebný pro zasouvání pístní tyče, včetně tlakových 

ztrát v obvodu, nepřekročí hodnotu 1 MPa. Pro zabudování hydrogenerátoru T2-20/20 byl 

využit obvod viz Obr. 5.3 – pro pohon jednoho posunovače. Objem oleje v nádrži 100 dm3  je 

roven 1,8 násobku celkového průtoku 55 dm3.min-1, nádrž z hlediska oteplování obvodu je 

dostačující. Pro větší objem je dle  [12] k dispozici nádrž o 250 dm3 oleje, ale zvýšení 

nákladů na výměnu oleje. Výkon  asynchronního elektromotoru PAM= 4 kW je dostačující, 

nikdy nejsou oba hydrogenerátory zatíženy současně. Na víku nádrže jsou přišroubovány 

dva základní bloky s rozváděči, které tvoří dva samostatné obvody pro každý přímočarý 

hydromotor viz Obr. 5.6. Odpadní větve obou obvodů ústí do společného odpadního filtru. 

Typy hydraulických prvků jsou shodné s provedením viz Obr. 5.3.  

 

 

Obr. 5.6 Použití zubového čerpadla T2-20/20 - násobné provedení 
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    Násobné provedení hydrogenerátorů je možné nahradit jediným hydrogenerátorem o 

dvojnásobném geometrickém objemu s připojeným děličem průtoku. Dělič pracuje na 

odměrném principu, průtok je rozdělen nezávisle na zatížení přímočarých hydromotorů na 

předem definované části. Příkladem je kombinace zubového hydrogenerátoru typu Q-61 

s dvousekčním děličem průtoku DPV2-10 [13]. 
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6. Závěr 

 

    Tato práce se zabývala výběrem a následným návrhem konstrukce hydraulického 

posunovače pro plynulý posun vozů po kolejovém svršku, konkrétně pro tunelové pece. 

Součástí byl i návrh hydraulického obvodu pro dodávku tlakového oleje. 

    Z možných návrhů konstrukce bylo vybráno provedení s ramenem a opěrnými rolnami, 

konstrukce byla inspirována provedením Přerovských strojíren. Parametry posunovače – 

maximální tlačná síla Ft= 50 kN a rychlost posuvu vp= 0,05 m/s. Pro přeměnu tlakové energie 

na lineární pohyb byl zvolen přímočarý hydromotor firmy Hydraulics Sehradice typu ZH2-

110/70x1400-K s naklápěcími ložisky, bez tlumení v koncových polohách. Pro hodnotu 

zatížení Ft= 50 kN byl spočten maximální možný zdvih Z= 1400 mm  s uvažováním vlivu 

vodorovné montážní polohy. Byla provedena pevnostní kontrola ramene posunovače za 

použití MKP programu I-DEAS. Výsledky lineární statické analýzy poukázaly na nedostatky 

v navrhované konstrukci. Jako nejkritičtější se ukázalo místo přivaření bočních plechů 

k nosníku ramene, vytvářející velký vrub. Následně provedené konstrukční úpravy vedly ke 

snížení napětí na přípustnou hodnotu. Pro zobrazení výsledků bylo použito redukované 

napětí dle podmínky HMH.  

    Hydraulický obvod byl sestaven z komponent od firem Argo Hytos a Jihostroj Velešín. 

Použit byl zubový hydrogenerátor typu T2-20, který v kombinaci s asynchronním 

elektromotorem výkonu 4 kW dodává průtok oleje 27,5 dm3.min-1při otáčkách 1440 min-1. 

Tlak, působící na píst přímočarého hydromotoru, potřebný pro vyvození maximální síly 50 kN 

je 5,26 MPa. Pro variantu společného hydraulického agregátu pro oba posunovače bylo 

použito násobné provedení zubových hydrogenerátorů T2-20/20 při použití stejného 

elektromotoru. Druhá varianta napojení obou přímočarých hydromotorů na společnou 

tlakovou větev s použitím dvoucestných ventilů se stabilizací byla shledána jako nevhodná 

z důvodu mnohem vyššího příkonu zařízení. Výpočet tepelné bilance obvodu ukázal, že není 

třeba potřebné použití chladiče i při nepřetržitém provozu zařízení. Pro změnu směru a 

přerušování průtoku je použit elektromagneticky ovládaný rozváděč 4/3. V případě 

společného hydraulického agregátu pro oba posunovače jsou na víku nádrže přišroubovány 

dva základní bloky s rozváděči 4/3, které tvoří dva oddělené obvody, pro každý přímočarý 

hydromotor. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

Symbol [jednotka] Název   

Ft [kN] Maximální tlačná síla posunovače 

vp [m.s-1] Rychlost posuvu (vysouvání pístní tyče) 

Dp [mm] Průměr pístu přímočarého hydromotoru 

dp [mm] Průměr pístní tyče přímočarého hydromotoru 

Z [mm] Zdvih pístní tyče 

L [mm] Celková délka přímočarého hydromotoru L+Z (zasunutá pístní tyč) 

K [kN] Kritická síla, při níž dojde k vybočení pístní tyče  

kvz [-] Bezpečnost proti meznímu stavu vzpěrné pevnosti 

Fdov [kN] Dovolené zatížení pístní tyče, Fdov=Ft  

JK [mm4] Kvadratický moment kruhového průřezu k ose 

lred [mm] Redukovaná délka, závislá na způsobu uložení 

E [Mpa] Modul pružnosti v tahu 

λm [ - ] Mezní štíhlostní poměr 

σk [MPa] Napětí na mezi kluzu materiálu 

λ [ - ] Štíhlostní poměr 

mH [kg] Hmotnost přímočarého hydromotoru 

l [mm] Vzdálenost mezi osami čepů vodících a podpůrných rolen 

a [mm] Vzdálenost těžiště opěrné plochy palce od střednice nosníku ramene 

b [mm] Vzdálenost čela palce od osy čepu podpůrných rolen 

c [mm] Vzdálenost osy čepu vodících rolen od střednice nosníku ramene 

∑ xF [N] Suma silových účinků ve směru osy x 

∑ yF [N] Suma silových účinků ve směru osy y 

∑ AM [Nmm] Suma momentů k bodu A  

RA [N] Velikost reakce v místě podpůrných rolen 

RB [N] Velikost reakce v místě vodících rolen 

bt [mm] Šířka průřezu nosníku ramene 

ht [mm] Výška průřezu nosníku ramene 

Momax [Nmm] Maximální ohybový moment v nosníku ramene 

Wo [mm3] Průřezový modul v ohybu nosníku ramene 

Jz [mm4] Kvadratický moment průřezu k ose z v těžišti 

σDn [MPa] Dovolené napětí v nosníku 

kk [ - ] Bezpečnost vůči napětí na mezi kluzu materiálu 
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σc [MPa] Celková hodnota napětí 

σt  [MPa] Tahové napětí 

σo  [MPa] Ohybové napětí 

Momaxp [N.mm] Maximální ohybový moment na čepu podpůrných rolen 

lčp [mm] Rozteč mezi ložisky (jejich středy) podpůrných rolen 

Wop [mm3] Průřezový modul v ohybu čepu podpůrných rolen 

JKp [mm4] Kvadratický moment průřezu čepu podpůrných rolen 

dčp [mm] Průměr čepu podpůrných rolen 

σop [MPa] Maximální ohybové napětí čepu podpůrných rolen 

Re min [MPa] Minimální napětí na mezi pružného chování tělesa 

Cd [kN] Dynamická únosnost ložiska 

L10 [n] Základní trvanlivost ložiska 

Orp [mm] Obvod podpůrné rolny 

drp [mm] Průměr podpůrné rolny 

nrp [min-1]  Otáčky podpůrné rolny při rychlosti posuvu vp= 0,05 m.s-1 

Lh [hod] Trvanlivost ložiska 

Rp [N] Reakční síla od opěrné plochy jednoho palce 

lp [mm] Vzdálenost osy čepu palce od těžiště opěrné plochy palce  

lt [mm] Vzdálenost osy čepu palce od těžiště opěrné plochy čela palce 

Rč [N] Reakční síla na čepu palce 

Rčx [N] Velikost reakční síly na čepu palce ve směru osy x 

Rčy [N]   Velikost reakční síly na čepu palce ve směru osy y 

dčsp [mm] Průměr čepu sklopného palce 

[ ]MPaDτ  Dovolené napětí ve smyku 

kkτ [ - ] Bezpečnost vůči mezi kluzu ve střihu 

pdov [MPa] Dovolený maximální tlak na čep palce 

pč [MPa] Tlak na čep palce 

pp [MPa] Tlak na pouzdro palce 

bpou [mm] Šířka činné plochy pouzdra 

pčp [MPa] Tlak působící na činnou plochu čel obou palců 

Sč [mm2] Činná plocha čel obou palců 

zk [mm] Jmenovitá výška koutového svaru 

ak [mm] Jmenovitá tloušťka koutového svaru 

PTmax [mm] Maximální pracovní zdvih rolny koncového spínače 

OTmin [mm] Minimální stlačení rolny pro sepnutí koncového spínače 

pj [MPa] Jmenovitý tlak pro vyvození síly Ft= 50 kN 

Qp [dm3.min-1] Průtočné množství oleje pro rychlost posuvu vp= 0,05m.s-1 
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V0 [cm3.ot-1] Geometrický objem hydrogenerátoru 

PAM [kW] Výkon asynchronního elektromotoru 

nAM [min-1] Otáčky asynchronního elektromotoru 

pmax [MPa] Maximální dosažitelný tlak (omezen výkonem motoru) 

[ ]−Vη  Objemová účinnost hydrogenerátoru 

[ ]−mη  Mechanická účinnost hydrogenerátoru 

[ ]MPapZC∆  Celková tlaková ztráta 

DNp [mm] Vnitřní průměr hydraulických hadic a trubek 

vpt [m.s-1] Rychlost proudění oleje v tlakové větvi vedení při Qp= 27,5 dm3.min-1 

[ ]12

40

−⋅ smmν  Kinematická viskozita oleje při 40oC 

Re [ - ] Reynoldsovo číslo 

Rekr [ - ] Kritická hodnota Reynoldsova čísla 

[ ]MPap zt∆  Tlakové ztráty  v tlakové větvi přívodního potrubí 

[ ]−mζ  Součinitel pro místní tlakové ztráty 

[ ]−21 ,λλ  Součinitele pro ztráty třením v přímém potrubí 

Qpv [dm3.min-1]  Průtok oleje ve vratné větvi obvodu při vysouvání pístní tyče 

[ ]3−⋅ mkgoρ  Hustota oleje 

tv [s] Čas potřebný pro vysunutí pístní tyče 

tz [s] Čas potřebný pro zasunutí pístní tyče 

Ph [kW] Příkon hydrogenerátoru 

ppr [MPa] Pracovní tlak hydrogenerátoru 

[ ]−Cη  Celková účinnost hydraulického obvodu 

[ ]−Mη   účinnost přímočarého hydromotoru 

[ ]−Gη  účinnost hydrogenerátoru 

[ ]−Rη   účinnost rozvodů 

PZ [kW] Ztrátový výkon obvodu 

[ ]WΦ  Celkový tepelný tok obvodu 

K [Wm-2K-1] Součinitel prostupu tepla 

A [W.K-1] Ochlazovací konstanta 

St [ m
2] Teplosměnná plocha nádrže + válce přímočarého hydromotoru 

tuo [
oC] Ustálená teplota obvodu 

t0 [ 
oC] Počáteční teplota obvodu (okolí) 

C [J.K-1] Konstanta tepelné kapacity obvodu 
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col [J.kg-1.K-1] Střední měrné teplo kapaliny pro olej 

coc [J.kg-1.K-1] Střední měrné teplo kovových částí obvodu 

mol [kg] Hmotnost hydraulického oleje v obvodu 

moc [kg] Hmotnost kovových částí obvodu 

T [h] Časová konstanta oteplování obvodu 

Mkmax [N.m] Maximální kroutící moment na výstupní hřídeli první sekce 

Mk [N.m] Kroutící moment na výstupní hřídeli první sekce 

 

Seznam příloh 

 

Obr. P1 Diagram vzpěrné pevnosti 

Obr. P2 Síť části ramene s použitím prvků solid, thin shell a beam 

Obr. P3 Nahrazení sklopných palců elementy Rigid 

Obr. P4 Koncentrace napětí na tažené straně nosníku u přivařených bočnic 

Obr. P5 Koncentrace napětí ve vrubu pro zaklopení palce 

Obr. P6 Vybrání v přivařené bočnici 

Obr. P7 Detail vybrání v bočnici 

Obr. P8 Konstrukce posunovače v řezu 

Výkres sestavení A0 :  Posunovač 0-O32-5/00 

Výkres svarku A2 :       Rameno 2-O32-5/01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 53 - 

Přílohy 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Obr. P1 Diagram vzpěrné pevnosti 
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Obr. P2 Síť části ramene s použitím elementů solid, thin shell a beam 
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Obr. P3 Nahrazení palců elementy Rigid 
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  Obr. P4 Koncentrace napětí na tažené straně nosníku u přivařených bočnic 
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 Obr. P5 Koncentrace napětí ve vrubu pro zaklopení palce 
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 Obr. P6 Vybrání v přivařené bočnici 
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Obr.P7 Detail vybrání  
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 Obr. P8 Konstrukce posunovače v řezu 


