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Seznam použitých značek a symbolů 

D Střední průměr dosedací plochy [mm] 

DH Vnitřní průměr v tělese v místě těsnění [mm] 

DL Vnitřní průměr v tělese v místě třetí příruby [mm] 

DT Vnitřní průměr v tělese [mm] 

DV Vnitřní průměr ve víku [mm] 

De Vnější průměr těsnící plochy sedla [mm] 

DfL Vnější průměr příruby a nákružku příruby s přítlačným prstencem [mm] 

Di Vnitřní průměr těsnící plochy sedla [mm] 

Dm Vnější průměr tělesa, víka v místě díry pro šroub [mm] 

Dm1 Střední průměr těsnění [mm] 

Ds Vnější průměr sedla [mm] 

Dt Velký průměr těsnění [mm]  

F Síla vyvolaná na vřetenu třením ucpávky [N]  

F1 Síla na nátrubek [N]  

FH Horizontální síla působící na klín [N] 

FO Otevírací osová síla [N]  

FP Síly od tlaku [N]  

FR Síla na nátrubek od teplotní kompenzace [N] 

FZ Uzavírací osová síla [N] 

Fd Síla nezbytná k otlačení těsnění [N]  

Fd1 Síla potřebná pro otevření klínu  [N] 

Fm Síla v jednom šroubu vyvolána utahovacím momentem [N] 

Fm´ Minimální požadovaná síla v jednom šroubu [N] 

Fp Celková síla ve šroubu od výpočtového tlaku [N] 

Fph Celková síla ve šroubu od tlakové zkoušky [N]  

Fpr Provozní síla na těsnění [N]  

Fu Síla ve šroubech vyvolaná utahovacím momentem  [N]  

Fumin Minimální požadovaná síla na utažení ucpávkového těsnění [N]  

F0 Celková utahovací síla ve šroubu [N] 

F1 Síla na přírubu od tlaku média ve víku [N] 

F2 Síla zabezpečující těsnost při provozním tlaku [N] 

F2h Síla zabezpečující těsnost při tlakové zkoušce [N] 

F3 Síla na těsnění [N] 

HT Výška víka [mm] 
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J Kvadratický moment setrvačnosti [mm
4
] 

K Délka sedla uložená v tělese [mm] 

Km Koeficient pro matici [-] 

K1 Koeficient pro spoj šroub s maticí [-] 

L Délka sedla [mm] 

M Maximální ohybový moment v přírubě [Nmm] 

M1 Moment na nátrubek [Nm] 

MO Otevírací moment armatury [Nm] 

MR Momenty na nátrubek od teplotní kompenzace [Nm] 

MZ Uzavírací moment armatury [Nm] 

Md Ohybový moment v přírubě ze síly v otlačení těsnění [Nmm] 

Mp Ohybový moment v přírubě z provozního tlaku [Nmm] 

Mu Návrhový utahovací moment [Nm] 

Mu´ Minimální utahovací moment [Nm] 

P Stoupání závitu [mm] 

PD Dovolený tlak v závitech vřetenové matice [MPa] 

Pmax Dovolený tlak mezi vřetenem a klínem [MPa] 

P1 Přítlačná síla v dosedacích plochách [N] 

P3 Přítlačná síla od tlaku média [N] 

Rm
T  Mez pevnosti při jmenovité teplotě [MPa] 

RmT
T  Mez pevnosti při tečení pro jmenovitou teplotu [MPa] 

Rp0,2
T  Mez kluzu při jmenovité teplotě [MPa] 

Ss Plocha svaru [mm
2
] 

T Teplota [°C] 

WK Průřezový modul svaru v krutu [mm
3
] 

a Velikost svaru [mm] 

b Šířka těsnění [mm] 

bP Šířka příruby ucpávky [mm] 

bk Délka dosedací plochy závěsu klínu [mm] 

bu Šířka kroužku ucpávky [mm] 

b1 Délka závěsu klínu [mm] 

c Celkový přídavek ke tloušťce stěny [mm] 

c2 Přídavek na korozi [mm] 

c11 Přídavek na výrobní tolerance [mm] 

c12 Technologický přídavek [mm] 
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d Velký průměr závitu [mm] 

dLOZ Střední průměr ložiska [mm] 

dT Skutečný průměr otvoru pro šroub v tělese [mm] 

dV Skutečný průměr otvoru pro šroub ve víku [mm] 

dk Průměr čepu klínu [mm] 

dm Průměr vřetenové matice v místě kontroly na střih [mm] 

dmin Průměr vřetene v místě zápichu [mm] 

ds Nejmenší průměr dříku šroubů [mm] 

dsz Střední průměr závitu matice [mm] 

ds1 Vnitřní průměr sedla [mm] 

du Vnitřní průměr ucpávky [mm] 

dw Průměr roztečné kružnice pro šroub v tělese [mm] 

d0 Průměr díry pro šrouby ucpávky [mm] 

d0T Největší povolený průměr díry pro šroub v tělese   [mm] 

d0V Největší povolený průměr díry pro šroub ve víku [mm] 

d0u Největší povolený průměr díry pro šroub v ucpávce [mm] 

d1 Malý průměr závitu [mm] 

d2 Střední průměr závitu [mm] 

d3 Průměr jádra závitu [mm] 

f Součinitel tření mezi klínem a sedlem [-] 

fLOZ Součinitel tření v ložisku [-] 

fm Součinitel tření pod maticí [-] 

fz Součinitel tření v mazaném závitu šroubů [-] 

fu Součinitel tření v ucpávce [-] 

fv Součinitel tření v závitu vřetenové matice [-] 

h´fL Minimální výška příruby [mm]  

hF Výška příruby ucpávky [mm] 

hk Výška závěsu klínu [mm] 

hm Výška střižné plochy vřetenové matice [mm] 

hu Výška ucpávkového prostoru [mm] 

k Korekční součinitel přesnosti výroby [-] 

kS Bezpečnost pro stabilitu vřetena [-] 

kh Koeficient koncentrace napětí v místě minimálního průřezů [-] 

kp Korekční součinitel na tlak v dosedací ploše [-] 

k1 Koeficient geometrie klínu [-] 
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lk Tloušťka desky klínu [mm] 

lm Délka závitové části [mm] 

lmin Minimální požadovaná délka závitové části [mm] 

l´mino Minimální požadovaná délka závitové části, kontrola na otlačení [mm] 

l´mins Minimální požadovaná délka závitové části, kontrola na střih [mm] 

lv Délka vřetena od klínu k vřetenové matici [mm] 

lz Šířka dosedací plochy mezi vřetenem a klínem [mm] 

l1,2,3 Ramena působících sil [mm] 

m Součinitel těsnění [-] 

m1 Mez použitelnosti pro válcový plášť [-] 

m2 Mez použitelnosti pro válcový plášť [-] 

m3 Mez použitelnosti pro válcový plášť [-] 

m1V Mez použitelnosti pro eliptické dno [-] 

m3V Mez použitelnosti pro eliptické dno [-] 

mp Hmotnost pohonu [kg] 

n Konstanta přenosu tlaku vodorovné a svislé složky zatížení [-] 

nLOZ Počet ložisek [-] 

nu Počet kroužku ucpávky [-] 

n1 Koeficient uložení vřetena, konstanta vzpěru [-] 

p Výpočtový tlak [MPa] 

pD Dovolený tlak na závit [MPa] 

ph Zkušební tlak [MPa] 

p1 Přítlačný tlak na dosedací ploše [MPa] 

p2 Přítlačný tlak na dosedací ploše při tlakové zkoušce [MPa] 

q Provozní tlak na těsnění [MPa] 

qMAX Maximální provozní měrný tlak na těsnění [MPa] 

q0 Minimální tlak na těsnění [MPa] 

r Rameno síly na přírubě ucpávky [mm] 

s  Průměr vepsané kružnice šestihranu matice [mm] 

sL Tloušťka stěny tělesa v místě třetí příruby [mm] 

sR T Minimální vypočtená tloušťka stěny tělesa v místě díry pro šroub [mm] 

sR V Minimální vypočtená tloušťka stěny víka v místě díry pro šroub [mm] 

sT Tloušťka stěny tělesa v místě díry pro šroub [mm] 

sT1 Navržená tloušťka stěny v tělese [mm] 

sV Tloušťka stěny víka v místě díry pro šroub [mm] 
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sV1 Navržená tloušťka stěny ve víku [mm] 

sk Šířka závěsu klínu [mm] 

su Tloušťka ucpávkového kroužku [mm] 

s0 Minimální výpočtová tloušťka stěny pláště [mm] 

s1 Tloušťka stěny válcové části úseku příruby [mm] 

s2 Tloušťka stěny v základně kuželového přechodu [mm] 

s3 Šířka závěsu klínu [mm] 

t Výška závěsu vřetene [mm] 

tk Šířka dosedací plochy závěsu klínu [mm] 

x  Součinitel uvažující pevnost těsnění v provozních podmínkách [-] 

z Počet šroubů [-] 

α Úhel jedné strany klínů [°] 

α Převodní součinitel svaru zatěžovaného tahem [-] 

α Převodní součinitel svaru zatěžovaného střihem [-] 

β Úhel profilu závitu vřetene [°] 

 Ztrátový součinitel [-] 

μ Poissonova konstanta [-] 

μk Tření mezi jednotlivými kroužky ucpávky [-] 

´ Třecí úhel závitu vřetene [rad]  

 Štíhlost vřetena [-] 

K Kritická štíhlost vřetena [-] 

M Mezní štíhlost vřetena [-] 

 Úhel stoupání závitu vřetene [rad] 

σ Normálové napětí [MPa] 

[σ] Dovolené napětí [MPa] 

[σ]h Dovolené napětí pro tlakové zkoušky [MPa] 

[σ]w Dovolené napětí pro šrouby [MPa] 

σE Kritické napětí dle Eulera [MPa] 

σRED Redukované napětí [MPa] 

σREDD Dovolené redukované napětí [MPa] 

σS Tlakové napětí v kritickém průřezu vřetena [MPa] 

σT Kritické napětí ve vřetenu dle Tethmayera [MPa] 

σš Tahové napětí ve šroubu [MPa] 

σok Ohybové napětí na klínu [MPa] 
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σon Ohybové napětí v nákružku třmenového víka [MPa] 

 Smykové napětí [MPa] 

D Dovolené smykové napětí [MPa] 

š Smykové napětí ve šroubu [MPa] 

0T Minimální součinitel snížení pevnosti v tělese  [-] 

0V Minimální součinitel snížení pevnosti ve víku  [-] 
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Seznam použitých zkratek 

JE jaderná elektrárna 

MKP metoda konečných prvků 

NPP normální provozní podmínky 

VVER  jaderná elektrárna s vodo-vodním reaktorem 

RBMK jaderná elektrárna s kanálovým reaktorem vysokého výkonu 

TDP technické dodací podmínky 

TP technické podmínky 

TZ tlaková zkouška 
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1 Úvod 

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem kovaného šoupátka s typovým 

označením A42 z uhlíkového materiálu 12 020.1 o jmenovité světlosti DN100 

z vývojového úkolu VU03/2010 firmy Arako spol. s.r.o. Kované šoupátko musí odolávat 

pracovnímu tlaku Pp 12 MPa s maximální teplotou použití do 250°C. Společnost vydala 

tento vývojový úkol z důvodu rozšíření sortimentu jaderné energetiky. Arako je 

dodavatelem armatur pro jaderné elektrárny typu VVER a RBMK v Evropě a Ruské 

federaci.  

2 Konstrukční řešení kovaného šoupátka A42 

2.1 Technický popis 

Šoupátko je potrubní armatura, ve které se uzavírací prvek přemisťuje kolmo k ose 

průtoku média, proudícího průtočnou částí. Používá se jako uzavírací armatura. Klín se 

nachází v krajní poloze otevřeno nebo zavřeno, není způsobilé k regulaci pracovního 

média. 

Šoupátka typu A42 jsou určena pro instalaci v potrubních systémech jaderných 

elektráren zejména s reaktory typu VVER a RBMK. Armatury použité v jaderných 

elektrárnách jsou v základní materiálové variantě konstruované z uhlíkového materiálu 

12 020 a nerezového materiálu 08Ch18N10T splňující odsouhlasené technické podmínky: 

výkovky TDP 246-121-001-80-A [1] a tyčová ocel TDP 07 14E 097-80-A [2]. Dle 

použitých materiálů je vhodné armaturu provozovat s radioaktivní vodou, vodní párou, 

plynem a všemi dalšími provozními tekutinami, zejména primárních, sekundárních a 

pomocných okruhů jaderných elektráren a chemických provozů, s umístěním mimo nebo 

do hermetické zóny, se seismickou odolností, pro provozní parametry uvedené v Tab. 2.1. 

Média mohou protékat oběma směry bez výskytu nečistot a abrazivních látek, které mohou 

zhoršit funkci armatury. 

Armaturu je možné ovládat ručním kolem (Obr. 2.1), elektropohonem (Obr. 2.2), 

převodovkou a dálkovým ovládáním, které taktéž musí splňovat bezpečnostní systémy 

jaderných elektráren s umístěním do hermetické zóny nebo mimo hermetickou zónu. Při 

posunu uzavíracího mechanizmu nesmí, hodnota namáhání ručního kola armatury 

převyšovat 295 N. Otáčení ručního kola po směru hodinových ručiček, musí odpovídat 

zavírání armatury. Elektropohony musí být vybaveny ručním náhradním pohonem, který se 
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spouští ručně a vypíná automaticky při spuštění elektropohonu. Při výpadku proudu nesmí 

uzavírací element měnit svoji polohu.  

Kované šoupátko splňuje tlakovou ztrátu  ≤ 1.5 pro DN ≤ 200 z technických 

požadavků NP-068-05 [3], i při konstrukční variantě redukovaného průtoku. Tato 

konstrukční varianta umožňuje nižší ovládací momenty armatury, dle kterých navrhujeme 

šoupátko výrazně menších rozměrů. Díky tomu dochází k použití menších a levnějších 

vstupních polotovarů, následnému opracování, použití slabších ovládacích elektropohonů a 

to bez negativního vlivu na funkci armatury v provozu. Konstrukci kovaného šoupátka 

A42 je možné použít na plný tlakový spád, bez použití obtokových armatur.  

Šoupátka musí být seizmicky odolné a splňovat požadavky na prvky I kategorie 

seizmické odolnosti dle NP-031-01 [4], to znamená zachovat si pevnost, hermetičnost a 

provozuschopnost po dobu i po absolvování těchto dynamických účinků: zemětřesení do 

intenzity maximálního výpočtového zatížení, účinky od pádu letadla, vzduchové proudění 

– víry. Vyhodnocení seizmické odolnosti (seizmické pevnosti), je nutné začít určením 

vlastních kmitočtů armatury. Doporučuje se, aby první vlastní frekvence byla větší než 33 

Hz. Odolnost vůči vibracím se navrhuje výpočtově a následně musí být potvrzena 

experimentálně. Šoupátka je možné připevňovat ke stavební konstrukci jen v určených 

místech pro kotvení. Upevnění v místě elektropohonu se musí provádět k jedné stavební 

konstrukci a nesmí bránit teplotní roztažnosti v ose vřetena šoupátka.  

Určená doba použitelnosti armatury pro JE musí odpovídat určené době provozu bloku 

JE a minimálně však 40 let. Šoupátka jsou klasifikovány jako armatury, které jsou 

opravitelné bez nutnosti vyřezání z potrubního systému. Mají předepsaný režim obnov, 

daným dobou provozu. Určená doba do generální opravy je 500 cyklů (12 let). Jeden 

cyklus odpovídá dráze klínu: zavřeno – otevřeno – zavřeno.  
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Obr. 2.1 Kované šoupátko A42 ovládané ručním kolem 

 

Obr. 2.2 Kované šoupátko A42 ovládané elektrickým pohonem MOA OC 
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Obr. 2.3 Řez kovaným šoupátkem A42 

2.2 Popis konstrukce 

Tělesa šoupátek jsou výkovky, jejichž povrchy musí být opracované a nepřipouští se 

okuje, rez a trhliny. Připojovací rozměry pro přivaření tělesa k potrubí splňují všeobecné 

technické požadavky  NP-068-05 [3] a určují přesné rozměry a tvar přivařovacího konce. 

V tělese jsou nalisována a těsnícím svarem zavařená sedla, opatřena tvrdou bezkobaltovou 

návarovou slitinou C 1111(tvrdost návaru musí být v rozmezí 50-56 HRC). Kvalita svaru 

je kontrolována kapilární a rentgenovou metodou.  Těsnící plochy tělesa a klínu jsou 

lapovány na drsnost povrchu Ra = 0.1 m a musí splňovat rozdíl tvrdosti min. 2 HRC. 

Díky zaručenému rozdílu tvrdosti nedojde k zadírání těsnících ploch. Těleso má v drážce 

zapuštěné přesné vedení klínu, přivařené koutovým svarem. Prostor tělesa je utěsněn 

přírubovým spojem za použití expandovaného grafitového těsnění s hustotou 1,6 g/cm
3
 a 

čistotou 99.85% uhlíku. V případě netěsnosti přírubového spoje za provozu na elektrárně 

lze dodatečně zajistit těsnost těsnícím svarem na předem připravených plochách přírub, 

které umožňují trojnásobnou opravu zavařením. Materiál vyráběných spojovacích dílů je: 

šroub – 15 320.9 a matice 15 236.3. Pro bezporuchovou montáž a demontáž musí být 

zaručena rozdílná tvrdost polotovarů 12 HB, přičemž tvrdost matice musí být menší než 

tvrdost šroubů.  
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Armatura, jejíž vnitřní plochy jsou v kontaktu s radioaktivním médiem, musí 

umožňovat promývání vnitřních i vnějších ploch dezaktivujícími roztoky s následným 

vypuštěním obsahu armatury přes vypouštěcí šroub v dolní části tělesa. Při vnější 

dezaktivaci musí být zajištěno maximální možné stékání použitých roztoků. 

Uzavíracím prvkem kovaného šoupátka A42 je pružný klín opatřen taktéž tvrdou 

bezkobaltovou návarovou slitinou C 1111(tvrdost návaru musí být v rozmezí 42-48 HRC) 

s úkosem jedné strany 1:20. V klínu je vyfrézovaná drážka tvaru T, která slouží k připojení 

vřetene. 

Utěsnění vřetena se dociluje dvoudílnou odsávanou ucpávkou s organizovaným 

odvodem úniku. Průměr nátrubku pro odvedení netěsnosti je DN 10 (pro trubku 14x2).  

Ucpávka je opatřena těsnícími kroužky z expandovaného a pleteného grafitu. Při montáži 

se musí kroužky rovnoměrně stlačovat pomocí přípravku, vždy po dvou kusech tak, aby 

došlo k vyvinutí stejné těsnící síly, v celé výšce ucpávkové komory.  Výška ucpávky po 

konečném dotažení ucpávkového těsnění musí být taková, aby náboj ucpávkového těsnění 

zasahoval do ucpávkového lůžka nejméně 3 mm a maximálně do 30% své výšky.  Válcová 

část vřetene, procházející ucpávkovým těsněním nesmí mít drsnost povrchu horší než Ra = 

0.2 m. Tato hodnota je zaručena válečkovaným povrchem. Vřeteno je stoupající netočivé, 

s rovnoramenným lichoběžníkovým závitem opatřené sedlem pro zpětný uzávěr, který plní 

svou funkci při výměně ucpávkového těsnění za provozu. Pro určení polohy klínu šoupátka 

otevřeno/zavřeno je na vřetenu místní ukazatel polohy. 

Víko je opatřeno otvorem pro odvzdušnění, který je stejné konstrukce jako otvor pro 

vypouštění na tělese. Otvory jsou utěsněny expandovaným grafitovým těsněním pomocí 

šroubu. Bronzová vřetenová matice je uložena ve dvou axiálních ložiskách s možností 

napojení na ruční kolo nebo elektrický pohon. Její poloha je zabezpečena závitovým 

kroužkem, pojištění proti uvolnění je provedeno kolíkem. Třmenové víko je svařenec 

trubky a dvou přírub, které může být opatřeno dle požadavků zákazníka s úpravou pro 

pohon, s úpravou pro dálkové ovládání, s elektronickým snímačem polohy apod. Armatura 

s namontovaným elektropohonem musí umožňovat jeho otočení vzhledem k ose vřetene o 

násobek úhlu 30° nebo 45°. Pro zajištění čistoty prostoru v uložení axiálních ložisek je 

třmenové víko v horní části oboustranně opatřeno plstěnými kroužky. 

2.3 Všeobecné požadavky na výrobu a montáž 

Dílce a sestavy, které postupují k montáži, musí být předem očištěny od okují, rzi, 

nečistot, tuků a konzervačních látek. Neodjehlené hrany a potlučeniny se k použití 
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nepřipouští. Drsnost povrchu dílců přicházející do styku s radioaktivními látkami nesmí 

být horší než Ra = 6.3 m. Na špatně dostupných místech se připouští drsnost povrchu Ra = 

12.5 m. Sestavy a dílce armatury, vyrobené z uhlíkové oceli, se pokrývají ochrannými 

nátěry. 

Požadavky uvedené v tomto bodě se týkají nekovových materiálů, polotovarů a 

těsnících výrobku, které jsou součástí, udržující tlak armatury. Na nově konstruované 

armatuře nesmí být použito těsnění, které obsahuje azbest. Technické podmínky těsnících 

výrobků musí být schváleny jejich výrobcem a odsouhlaseny výrobcem armatury spolu 

s provozující organizací. V TP musí být uvedeny fyzikálně – mechanické vlastnosti 

materiálů, za kterých jsou výrobky vyrobeny, podmínky použití, přípustné zatížení, úrovně 

radiace během doby použitelnosti, dobu skladování a možnost opětovného použití. 

Požadavky TP k těsnícím polotovarům a výrobkům musí být podloženy zkouškami nebo 

výpočty. Námi používané těsnění vychází z TP 005-BURG-2014 [5]. 

 

Obr. 2.4 Těsnění kovaného šoupátka A42 (EagleBurgmann) 

1 – rozříznutý pletený ucpávkový kroužek - grafit, 2 – těsnění třetí příruby – expandovaný grafit, 

3 – těsnění vypouštěcích šroubů – expandovaný grafit, 4 – kroužek ucpávky – expandovaný grafit 
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Obr. 2.5 Kusovník kovaného šoupátka A42 pohled-1 

Poz. Název Materiál  Poz. Název Materiál 

1 Těleso 12 020.1  11 Maznice 8 A2 

2 Sedlo 12 020.1  12 Kolík 2x6 DIN7 A2 

3 Víko 12 020.1  13 MOA OC 160-63 - 

4 Klín 12 020.1  14 Šroub M8x40 DIN931 A2 

5 Vřeteno 14Ch17N2  15 Ukazatel polohy 12 020.1 

6 Těsnění 144x124x2.7 Grafit  16 Plstěný kroužek 55 Plsť 

7 Příruba dolní 12 020.1  17 Vřetenová matice 42 3046.01 

8 Trubka 12 020.1  18 Závitový kroužek 12 020.1 

9 Příruba horní 12 020.1  19 Spojka 12 020.1 

10 Ložisko -     
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Obr. 2.6 Kusovník kovaného šoupátka A42 pohled-2 

Poz. Název Materiál  Poz. Název Materiál 

20 Vedení 12 020.1  30 Matice M20 15 236.3 

21 Těsnění 16x10x3.5 Grafit  31 Šroub M20 15 320.9 

22 Šroub těsnící ChN35VT  32 Trubka přivařovací 12 020.1 

23 Podložka 12 020.1  33 Kroužek ucpávky NiRezist 

24 Těsnění 44x28x8 Grafit  34 Pouzdro ucpávky NiRezist 

25 Šroub M16x65 DIN939 21CrMoV5-7  35 Příruba ucpávky 12 020.1 

26 Matice M16 DIN934 21CrMoV5-7  36 Šroub M16x50 DIN939 21CrMoV5-7 

27 Ukazatel polohy 12 020.1  37 Matice M16 21CrMoV5-7 

28 Těsnění K-SIL  38 Podložka A17 DIN127 A2 

29 Podložka 21 A2     
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2.4 Metody kontrol a zkoušek 

Kovaná šoupátka A42 jsou zkoušená dle norem a předpisů jaderných elektráren       

PNAE G-7-008-89 [6] a GOST R 54808-2011 [5]. Provádí se za účelem potvrzení 

technických charakteristik vyrobených armatur a stanovení možnosti jejich instalace 

v technologických systémech jaderných elektráren. Pro realizaci uvedeného cíle se ve fázi 

podnikových zkoušek provádí tyto zkoušky a kontroly: 

2.4.1 Zkouška pevnosti a nepropustnosti za studena: 

musí potvrdit schopnost tlakové obálky tělesa odolávat vnitřnímu tlaku. Zkušební 

tekutinou je voda s inhibitorem a klín musí být v částečně otevřené poloze. Před 

napouštěním vody do armatury musí být odčerpán vzduch, případně se musí armatura při 

zaplňování vodou odvzdušnit přes vypouštěcí šroub umístěný ve víku. Připojovací konce 

tělesa jsou zaslepeny. Šoupátko je zatěžované vodou zkušebním tlakem dle Tab. 2.1. Doba 

výdrže pod tlakem, musí být minimálně 10 min. Po výdrži se zkušební tlak, sníží na 

hodnotu 0.8  ph a provádí se vizuální kontrola šoupátka. Zkušební tlak musí být udržován 

konstantní po celou dobu zkoušky minimálně 12 min. Teplota při zkouškách armatury, 

nesmí být nižší než 5°C. Armatura je považována za VYHOVUJÍCÍ, pokud nebyly 

zjištěny žádné trhliny, průniky, pocení, a viditelné deformace. 

2.4.2 Zkouška hermetičnosti těsnění ve vztahu k vnějšímu prostředí – vzduchem: 

zkoušky se provádí jen pro práci s plynným mediem. Před provedením zkoušek 

vzduchem, musí být šoupátko vysušeno při teplotě 100 – 120°C po dobu 15 min. Zkouška 

se provádí vzduchem při maximálním pracovním tlaku Pp. Doba výdrže pod tlakem je 

minimálně 3 min. Netěsnost se určuje ponořením šoupátka do vody nebo potíráním 

zkoušených míst mýdlovým roztokem. Armatura je považována za VYHOVUJÍCÍ 

zkouškám, pokud není zjištěno porušení hermetičnosti (vznik odtrhávajících bublin). 

Přítomnost neodtrhávajících se bublin při ponoření do vody nebo nepraskajících bublin při 

kontrole potíráním mýdlovým roztokem se nehodnotí jako závada. 

2.4.3 Zkouška funkčnosti šoupátka: 

provádí se při maximálním pracovním tlaku zkušebního media, pětinásobným 

otevřením a uzavřením uzávěru. Pro armatury s oboustranným směrem proudění media, se 

musí provést jeden cyklus pro každý směr. Každé uzavření šoupátka se provádí 

vypočteným krouticím momentem, viz kapitola 3.7. Při zkoušení šoupátka elektrickým 

pohonem se provádí dva cykly otevřeno – zavřeno pomocí ručního ovládání a tři cykly 
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pomocí elektropohonu. Elektropohon musí být nastaven na vypočtený krouticí moment. 

Doba otvírání a zavírání nesmí být vyšší než 1.5 min. Armatura je považována za 

VYHOVUJÍCÍ, jestliže nebylo zjištěno porušení plynulosti chodu armatury nebo 

poškození vzájemně se pohybujících ploch dílců. 

2.4.4 Zkouška těsnosti uzávěru: 

Provádí se vzduchem (pokud je armatura určena pro provoz s plynem nebo párou), 

vodou nebo vzduchem (je-li pracovní látkou kapalina). 

 Zkouška těsnosti uzávěru vodou: provádí se při tlaku 1.1  Pp (Tab. 2.1). Při této 

zkoušce se armatura uzavírá vypočteným krouticím momentem, viz kapitola 3.8 při 

viditelném výstupu vody z příruby. Tolerance pro krouticí moment je  5%. Tlak se 

nejdříve přivádí do armatury ze strany A, kdy dochází k zaplnění vodou a po 

uzavření klínu se natlakuje zkušebním tlakem 1.1 Pp. Výdrž armatury při 

ustáleném tlaku minimálně 5 minut. Potom po dobu 3 minut dochází k měření 

případného úniku. Po té se zkouška opakuje při přivedení tlaku ze strany B. Při 

zkoušce těsnosti uzávěru kovaného šoupátka A42 dle GOST R 54808-2011, 

třída B je únik povolený na hodnotu 0.060 cm
3
/min. Při dodržení této hodnoty, 

je považována armatura za VYHOVUJÍCÍ. 

 Zkouška těsnosti uzávěru vzduchem: provádí se postupným přivedením 

tlakového vzduchu tlakem nejprve 0.6 MPa a potom tlakem, který se rovná 

maximálnímu pracovnímu tlaku Pp (Tab. 2.1). Při této zkoušce se armatura uzavírá 

vypočteným krouticím momentem, viz kapitola 3.8 při viditelném výstupu vzduchu 

z příruby. Tolerance pro krouticí moment je  5%. Tlak se nejdříve přivádí do 

armatury ze strany A, kdy po uzavření klínu se natlakuje zkušebním tlakem Pp. 

Výdrž armatury při ustáleném tlaku minimálně 5 minut. Potom po dobu 3 minut 

dochází k měření případného úniku.  

Únik média se hodnotí počtem bublin z kapiláry  5 mm ponořené kolmo 50 

mm pod hladinu vody v nádobě (1 bublina = 0.3 cm
3
). Po té se zkouška opakuje při 

přivedení tlaku ze strany B. Při zkoušce těsnosti uzávěru kovaného šoupátka 

A42 dle GOST R 54808-2011 [5], třída B je únik povolený na hodnotu 96 

cm
3
/min (320 bublin/min). Při dodržení této hodnoty, je považována armatura 

za VYHOVUJÍCÍ.  
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Tab. 2.1 Pracovní a zkušební tlak armatury 

Max. pracovní tlak Pp 

[MPa] 

Zkušební tlak za studena ph 

[MPa] 
0.8  ph 

[MPa] 

1.1  Pp 

[MPa] 

6.0 11.1 8.9 6.6 

8.6 16.8 13.4 9.5 

12.0 21.3 17.0 13.2 

Tab. 2.2 Maximální dovolená netěsnost uzávěru v cm
3
/min dle GOST R 54808-2011 [5] 

Zkušební 

tekutina 

Stupeň netěsnosti pro DN100 

A AA B C CC D 

Voda 
Žádná vizuálně 

zjistitelná netěsnost po 

dobu trvání zkoušky 

0.036 0.060 0.18 0.48 0.60 

Vzduch 56 96 288 720 1000 

Vzduch 0.6 1.1 1.8 18 132 180 

 

Obr. 2.7 Jednoduché schéma instalace armatury na zkušební stolici 

 

Obr. 2.8 Měření úniku vzduchových bublin pomocí laseru 

3 Návrhový výpočet 

Prostřednictvím pevnostního návrhového výpočtu kovaného šoupátka A42 získáme 

jeho základní rozměry. Pro přehlednější zpracování výpočtu jsme využili program 

Microsoft Office Excel 2007. Schéma kovaného šoupátka A42 je na Obr. 2.5 a Obr. 2.6. 

V Tab. 3.1 jsou uvedeny mechanické a fyzikální vlastnosti použitých materiálů. Údaje byly 

dostupné v TDP 07 14E 097/80/A [2], TDP 246-121-001-80-A [1] .  
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3.1 Hlavní údaje pro výpočet 

Tab. 3.1 Fyzikální a mechanické vlastnosti materiálů 

 T [°C] 20 100 150 200 250 300 

12 020.1 [1] 

Poz. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 

9, 15, 18, 19, 20, 

23, 27, 32, 35 

E [MPa] 200 195 192 189 186 183 

μ [-] 0.3      

Rp0.2 [MPa] 225 200 185 175 160 145 

Rm [MPa] 390 360 355 340 325 315 

ρ [g/cm
3
] 7.85      

 [W/(mK)] - 46.1 45.6 45.1 44.1 43.1 

Q [J/(kgK)] - 469 475.5 482 503 524 

 [1/Ke
-6

] 11.1 11.6 11.9 12.2 12.5 12.8 

15 320.9 [2] 

Poz. 31 

E [MPa] 206 201 196 191 186 181 

μ [-] 0.3      

Rp0.2 [MPa] 588 550 530 510 490 440 

Rm [MPa] 700      

ρ [g/cm
3
] 7.8      

 [W/(mK)] 33.5 34.3 35.2 36 36.7 37.3 

Q [J/(kgK)] 269 310 342 374 412 450 

 [1/Ke
-6

] - 11.1 11.6 12.1 12.5 12.9 

15 236.3 [2] 

Poz. 4 

E [MPa] 206 201 196 191 186 181 

μ [-] 0.3      

Rp0.2 [MPa] 490 461 432 432 412 402 

Rm [MPa] 589      

ρ [g/cm
3
] 7.8      

 [W/(mK)] 35 35.2 35.3 35.4 35.5 35.7 

Q [J/(kgK)] 500      

 [1/Ke
-6

] - 12 12.4 12.7 12.9 13 

 

 14Ch17N2 [2] 

Poz. 5 

Rp0.2 [MPa] 588 544 521 499.5 478 454 

Rm [MPa] 795      

ChN35VT [2] 

Poz. 22 

Rp0.2 [MPa] 393 373 363 353 353 353 

Rm [MPa] 686      

42 3046.1 [9] 

Poz.17 

Rp0.2 [MPa] 265      

Rm [MPa] 590      

 21CrMoV5-7 [10] 

Poz. 25, 26, 36, 37 

Rp0.2 [MPa] 550 530 515 500 480 460 

Rm [MPa] 700      

Dovolené napětí materiálů pro tlakové části, určené dle PNAE G 7-002-86 [10]: 

[] = 𝑚𝑖𝑛 {
𝑅𝑝0.2/𝑡

1.5
;
𝑅𝑚/20

2.6
} (3.1) 
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Tab. 3.2 Vypočtené dovolené napětí materiálů 

Materiál T [°C] Rp0.2 [MPa] Rm [MPa] Rp0.2/t/1.5 Rm/20/2.6 

 

 

[σ] 

12 020.1 

20 225 390 150 150 150 

250 160 - 107 - 107 

275 152,5 - 102 - 102 

300 145 - 97 - 97 

14Ch17N2 

20 588 795 392 306 306 

250 478 795 319 306 306 

275 466 795 311 306 306 

300 454 795 303 306 303 

42 3046.1 

 

20 265 540 177 208 177 

Dovolené napětí materiálů pro šrouby a matice, určené dle PNAE G 7-002-86 [10]: 

[]𝑤 = 𝑚𝑖𝑛
𝑅𝑝0.2/𝑡

2.0
 (3.2)     

Tab. 3.3 Vypočtené dovolené napětí materiálů šroubů a matic 

Materiál T [°C] Rp0.2 [MPa] Rp0.2/t/2.0 [σ]w 

15 320.9 

20 588 294 294 

250 455 228 

 

228 

 
275 441.5 221 221 

300 428 214 214 

15 236.3 

20 490 245 245 

250 412 206 206 

275 407 204 204 

300 402 201 201 

ChN35VT 

20 393 197 197 

250 353 177 177 

275 353 177 177 

300 353 177 177 

 21CrMoV5-7 

20 550 275 275 

250 480 240 240 

275 470 235 235 

300 460 230 230 

Tab. 3.4 Tlako-teplotní systém 

T [°C] 250 275 300 

p [bar] 120 60 86 

p [MPa] 12 6 8.6 
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Zkušební tlak: 

𝑝ℎ ≥ 1.25 ∙ 𝑝 ∙
[]ℎ

[]
 (3.3)      

Tab. 3.5 Výpočet zkušebního tlaku ph 

T [°C] 250 275 300 

p [MPa] 12 6 8.6 

ph [MPa] 21.3 11.1 16.8 

3.2 Návrh a kontrola tlouštěk válcových stěn tělesa a víka 

Návrh minimální tloušťky válcové stěny byl proveden dle PNAE G 7-002-86 [10]. Ve 

výpočtu je zohledněno snížení pevnosti válcové části za použití otvoru pro vypouštěcí 

šrouby. Pro přehlednější výpočet jsou použité hodnoty tělesa a víka zobrazené na Obr. 3.1. 

  

Obr. 3.1 Vstupní hodnoty válcových částí tělesa a víka 

Výpočet a kontrola tloušťky stěny: 

𝑠𝑅 =
𝑝 ∙ 𝐷 ∙ 𝑚3

𝑚1 ∙ 𝜑 ∙ [𝜎] − 𝑝
∙

1

𝑚2
 (3.4) 

𝐷 = 𝐷𝑉        𝑠𝑅 = 𝑠𝑅𝑉         𝑡 = 𝑡𝑉 (3.5) 

𝑚3𝑉 =
𝐷

2 ∙ 𝐻𝑇
       𝐷 = 𝐷𝑇       𝑠𝑅 = 𝑠𝑅𝑇       𝑡 = 𝑡𝑇    (3.6) 

𝑐 = 𝑐2 + 𝑐11 + 𝑐12 (3.7) 

𝑠𝑅 + 𝑐 < 𝑠 (3.8) 
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Výpočet snížené pevnosti za použití otvoru: 


0

=
1

𝑚1 ∙ 𝑚2
∙ 𝑝 ∙

𝐷 ∙ 𝑚3 + (𝑠 − 𝑐) ∙ 𝑚2

(𝑠 − 𝑐) ∙ [𝜎]
 (3.9) 

𝑑0 = (
2

𝜑0
− 1.75) ∙ √𝐷𝑚 ∙ (𝑠 − 𝑐) (3.10) 

𝐷𝑚 = 𝐷 + 𝑠   (3.11) 

Tab. 3.6 Vstupní koeficienty pro výpočet válcových částí 

c [mm] c2 [mm] c11 [mm] c12 [mm] m1 [-] m2 [-] m3 [-] 

1.3 1.2 0 0.1 2 1 1 

Tab. 3.7 Vstupní parametry válcové stěny tělesa a víka 

DT [mm] DV [mm] HT [mm] m1V [-] m3V [-] sV1 [mm] sT1 [mm] 

75 102 44 4 1.16 16 19 

Tab. 3.8 Výpočet minimální tloušťky stěny tělesa a víka 

p [MPa] 12 6 8.6 21.3 11.1 16.8 

sR T [mm] 4.5 2.3 3.5 5.7 2.9 4.4 

sR V [mm] 7 3.6 5.5 9 4.5 7 

Tab. 3.9 Výpočet maximálního rozměru pro šroub v tělese 

oT [-] Dm [mm] sT [mm] DT [mm] dT [mm] d0T [mm] 

0.59 131 19 112 10 79.02 

Tab. 3.10 Výpočet maximálního rozměru pro šroub ve víku 

oV [-] Dm [mm] sV [mm] DV [mm] dV [mm] d0V [mm] 

0.29 122 20 102 10 122 

Navrhované rozměry válcových části tělesa a víka s použitím otvorů pro šroub 

VYHOVUJÍ dovolenému napětí. Dovolené rozměry otvorů pro šroub jsou: v tělese Ø 79 

mm a ve víku Ø 122 mm. 
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3.3 Návrh základních rozměrů šroubů třetí příruby 

Návrh a kontrola přírubového spoje je provedena dle PNAE G 7-002-86 [10]. Na Obr. 

3.2 jsou zobrazené použité hodnoty těsnění a šroubového spoje. 

 

Obr. 3.2 Vstupní hodnoty těsnění, šroubů a matic 

Výpočet síly nezbytné na otlačení těsnění: 

𝐹𝑑 = 𝜋 ∙ 𝐷𝑚𝑇 ∙ 𝑏 ∙ 𝑞0 (3.12) 

Výpočet minimální síly, která zabezpečí těsnost přírubového spoje pro výpočtový tlak: 

𝐹2 = 𝜋 ∙ 𝐷𝑚𝑇 ∙ 𝑏 ∙ 𝑚 ∙ 𝑝 ∙ 𝑥 (3.13) 

Výpočet minimální síly, která zabezpečí těsnost přírubového spoje pro zkušební tlak: 

𝐹2ℎ = 𝜋 ∙ 𝐷𝑚1 ∙ 𝑏 ∙ 𝑚 ∙ 𝑝ℎ ∙ 𝑥 (3.14) 

Celková osová síla ve všech šroubech od výpočtového tlaku: 

𝐹𝑝 =
𝜋 ∙ 𝐷𝑚1

2

4
∙ 𝑝 (3.15) 

Celková osová síla ve všech šroubech od zkušebního tlaku: 

𝐹𝑝ℎ =
𝜋 ∙ 𝐷𝑚1

2

4
∙ 𝑝ℎ (3.16) 

Podmínka pro zajištění těsnosti přírubového spoje: 

𝐹0 ≥ max(𝐹𝑑  , 𝐹2 + 𝐹𝑝 , 𝐹2ℎ + 𝐹𝑝ℎ) (3.17) 

Výpočet minimálního průměru dříku šroubů: 

𝑑𝑠 = √
1.27 ∙ 𝐹0

𝑧 ∙ [𝜎]𝑤
+ 𝑑1

2   (3.18) 
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Výpočet minimální požadované délky závitové částí šroubů: 

𝑙𝑚𝑖𝑛 = max (
𝑃 ∙ max (𝐹𝑚) ∙  4

𝜋 ∙ (𝑑2 − 𝑑3
2) ∙ 𝑝𝐷

,
 max (𝐹𝑚)

𝜋 ∙ 𝑑3 ∙ 𝐾1 ∙ 𝐾𝑚 ∙ 𝜏𝐷
) (3.19) 

𝐷𝑚1 = 𝐷𝑡 − 𝑏 (3.20) 

𝜏𝐷 = 0.25 ∙ 𝑅𝑝02 (3.21) 

𝜎š =
4 ∙ 𝐹𝑚 

𝑧 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑3
2 < [𝜎]𝑤 (3.22) 

𝜏š =
16 ∙ 𝑀𝑢

𝜋 ∙ 𝑑3
3 < 0.5 ∙ 𝑅𝑝0,2 (3.23) 

𝜎𝑅𝐸𝐷 = √𝜎2 + 4 ∙ 𝜏š
2 < 𝜎𝑅𝐸𝐷 𝐷 (3.24) 

𝜎𝑅𝐸𝐷 𝐷 = 1.7 ∙ [𝜎]𝑤 (3.25) 

Tab. 3.11 Vstupní hodnoty šroubů 

z [-] d [mm] P [mm] d2 [mm] 

 

d3 [mm] 

 
12 20 2.5 18.376 16.933 

 

ls [mm] lm [mm] s [mm] D [mm] 

30 20 29 22 

Tab. 3.12 Vstupní hodnoty těsnění 

Dt [mm] b [mm] q0 [MPa] qMAX [MPa] m [-] x [-] 

144 10 65 500 1.4 2 

Tab. 3.13 Výpočet sil ve šroubech a jejich návrh 

p [MPa] 12 6 8.6 21.3 11.1 16.8 

Fd [N] 273 633 - - - - - 

F2 [N] 141 447 70 724 101 370 - - - 

F2h [N] - - - 125 534 65 419 99 013 

Fp [N] 144 915 72 458 103 856 - - - 

Fph [N] - - - 257 225 134 047 202 882 

Fo [N] 286 362 273 633 273 633 382 759 273 633 301 894 

ds [N] 11.5 11.5 11.6 11.7 9.9 10.4 
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Tab. 3.14 Otlačení závitu šroubů a matice 

p [MPa] 12 6 8.6 21.3 11.1 16.8 

PD [MPa] 105 103 100 130 130 130 

lminS [mm] 14.1 14.3 14.6 12.4 12.4 12.4 

PD [MPa] 175 175 175 200 200 200 

lminM [mm] 10.5 10.5 10.5 9.8 9.8 9.8 

Tab. 3.15 Kontrola závitu šroubů / těleso 

Km [-] 0.75 - - - - - 

D [MPa] 40 38.1 36.3 56.3 56.3 56.3 

lminS [mm] 24.6 25.8 27.2 17.5 17.5 17.5 

Tab. 3.16 Kontrola závitu šroubů / matice 

Km [-] 0.6 - - - - - 

D [MPa] 114 110 107 147 147 147 

lminM [mm] 10.8 11.1 11.5 8.4 8.4 8.4 

Tab. 3.17 Výpočet namáhání šroubů 

 [MPa] 151.7 151.7 151.7 151.7 151.7 151.7 

D [MPa] 227.5 220.8 214 411.6 411.6 411.6 

 [MPa] 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 48.7 

RED [MPa] 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 180.3 

DRED [MPa] 295.8 287.0 278.2 535.1 535.1 535.1 

Navržený šroub M20x2.5 z materiálu 15 320.9 a matice M20x2.5 z materiálu 15 236.3 

VYHOVUJÍ dovolenému napětí.  

Výpočet utahovacího momentu při montáži: 

Výpočet minimální požadované síly na jeden šroub: 

𝐹𝑚´ =
F´0

𝑧
 (3.26) 

Výpočet minimálního utahovacího momentu: 

𝑀𝑢´ = 𝐹𝑚´ ∙ (0.16 ∙ 𝑃 + 0.58 ∙ 𝑑2 ∙ 𝑓𝑧 +
𝑓𝑚 ∙ (𝑠 + 𝑑0)

4
) (3.27) 

Výpočet skutečné síly ve šroubu vyvolané utahovacím momentem Mu´: 

𝐹𝑚 =
𝑀𝑢

0.16 ∙ 𝑃 + 0.58 ∙ 𝑑2 ∙ 𝑓𝑧 +
𝑓𝑚 ∙ (𝑠 + 𝑑0)

4

 (3.28) 
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Tab. 3.18 Součinitel tření pro šroubový spoj  

fz [-] fm [-] 

0.09 0.1 

Tab. 3.19 Výpočet utahovacího momentu 

Fm´ [N] Fm [N] 

 

Mu´ [Nm] 

 

Mu  [Nm] 

33 993 34 166 89.5 90 

Utahovací moment matic třetí příruby pro zabezpečení těsnosti a pevnosti šroubového 

spoje je 90 Nm. 

3.4 Kontrola tlaku na těsnění 

Výpočet sil a tlaků na těsnění: 

𝑞 =
𝐹𝑝𝑟

𝜋 ∙ (𝐷𝑡 − 𝑏) ∙ 𝑏
< 𝑞𝑀𝐴𝑋 (500𝑀𝑃𝑎) (3.29) 

𝐹𝑝𝑟 = 𝐹𝑚𝑧 − 𝐹𝑝 (3.30) 

Tab. 3.20 Výpočet síly a tlaku na těsnění 

p [MPa] 12 6 8.6 21.3 11.1 16.8 

Fpr [N] 265 072 337 530 306 131 152 763 275 941 207 106 

q [MPa] 63 80 73 36 66 49 

Vypočtená síla Fpr a tlak na těsnění q VYHOVUJÍ. 
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3.5 Rozměry příruby 

Výpočet byl proveden dle PNAE G 7-002-86 [10]. Ve výpočtu jsou použity hodnoty 

třetí příruby zobrazené na Obr. 3.3. 

 

Obr. 3.3 Vstupní hodnoty třetí příruby  

Rozložení sil na přírubě: 

𝐹1 =
𝜋 ∙ 𝑑𝑣

2

4
∙ 𝑝 (3.31) 

𝐹3 =
𝜋 ∙ (𝐷𝑚1

2 − 𝑑𝑣
2)

4
∙ 𝑝 (3.32) 

𝑀𝑑 = 𝐹𝑑 ∙ 𝑙2 (3.33) 

𝑀𝑝 = 𝐹1 ∙ 𝑙1 + 𝐹2 ∙ 𝑙2 + 𝐹3 ∙ 𝑙3 (3.34) 

𝑀 = max(𝑀𝑑; 𝑀𝑝) (3.35) 

𝑙1 =
𝑑𝑤 − 𝐷𝐿 − 𝑠𝐿

2
 (3.36) 

𝑙2 =
𝑑𝑤 − (𝐷𝑡 − 𝑏)

2
 (3.37) 

𝑙3 =
𝑑𝑤 − 0.5 ∙ (𝐷𝑚1 + 𝐷𝐻)

2
 (3.38) 
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ℎ′𝑓𝐿 =
√

1.27 ∙ 𝑀
[𝜎]

− 𝑋𝑁

𝑌𝑁
 

(3.39) 

𝑋𝑁 = (𝑠1
2 − 0.25𝑠0

2) ∙ (𝐷𝐿 + 𝑠1) (3.40) 

𝑠0 =
𝑝 ∙ 𝐷𝐿

2 ∙ [𝜎]
 (3.41) 

𝑌𝑁 = 𝐷𝑓𝐿 − 𝐷𝐿 − 2 ∙ 𝑑0 (3.42) 

Tab. 3.21 Rozměry příruby 

dw [mm] DL [mm] sL [mm] DH [mm] DfL  [mm] hfL [mm] 

204 110 26 124 244 30 

 

l1 [mm] l2 [mm] l3 [mm] YN [-] 

34 35 37.5 88 

Tab. 3.22 Výpočet rozložení sil na přírubě 

p [MPa] 12 6 8.6 21.3 11.1 16.8 

F1 [N] 98 055 49 028 70 273 174 048 90 701 137 278 

F2/F2pH [N] 141 447 70 724 101 370 125 534 65 419 99 013 

F3 [N] 71 176 35 588 51 009 126 337 65 838 99 646 

Tab. 3.23 Výpočet minimální tloušťky příruby 

p [MPa] 12 6 8.6 21.3 11.1 16.8 

Md [Nmm] 9 577 145 9 577 145 9 577 145 9 577 145 9 577 145 9 577 145 

Mp [Nmm] 10 953 628 5 476 814 7 850 100 15 048 990 7 842 431 11 869 626 

M [Nmm] 10 953 628 9 577 145 9 577 145 15 048 990 9 577 145 11 869 626 

XN [-] 90 634 91 578 91 122 89 862 91 373 90 646 

h´fL [mm] 21.3 17.9 19.9 20.7 10.8 10.6 

Navržené rozměry třetí příruby viz Tab. 3.21 VYHOVUJÍ dovolenému namáhání. 
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3.6 Návrh ucpávky 

Výpočet příruby ucpávky je proveden dle ČSN EN 12 516–2 [12] a kontrola šroubů 

ucpávky dle PNAE G 7-002-86 [10]. Na Obr. 3.4 jsou zobrazené použité vstupní hodnoty 

pro výpočet. 

 

Obr. 3.4 Vstupní hodnoty příruby a šroubů ucpávky 

Silový rozbor ucpávkové komory: 

𝐹𝑢𝑚𝑖𝑛 = 0.5 ∙
𝜋 ∙ ((𝑑𝑢 + 2 ∙ 𝑠𝑢)2 − 𝑑𝑢

2)

4
∙ 𝑛 ∙ 𝑝 ∙ (𝑒

2∙𝜇∙ℎ𝑢
𝑠𝑢∙𝑛 ) (3.43) 

ℎ𝑢 = 𝑛𝑢 ∙ 𝑏𝑢 (3.44) 

𝐹 = 0.5 ∙
𝐹𝑢 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑𝑢 ∙ ℎ𝑢 ∙ 𝑓𝑢

𝜋
4 ∙ ((𝑑𝑢 + 2 ∙ 𝑠𝑢)2 − 𝑑𝑢

2) ∙ 𝑛
 (3.45) 

Tab. 3.24 Vstupní hodnoty ucpávkové komory 

n [-] su [mm]  [-] du [mm] nu [mm] bu [mm] hu [mm] fu [-] 

1.1 8 0.03 28 8 8 64 0.1 

Utahovací moment na šrouby ucpávky při montáži 

𝑀𝑢´ =
𝐹𝑢𝑚𝑖𝑛

𝑧
(0.16 ∙ 𝑃 + 0.58 ∙ 𝑑2 ∙ 𝑓𝑧 +

𝑓𝑚 ∙ (𝑠 + 𝑑0𝑢)

4
) (3.46) 

𝐹𝑢 =
𝑀𝑢

0.16 ∙ 𝑃 + 0.58 ∙ 𝑑2 ∙ 𝑓𝑧 +
𝑓𝑚 ∙ (𝑠 + 𝑑0)

4

 (3.47) 
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Tab. 3.25 Rozměry šroubů ucpávky 

z [-] d [mm] P [mm] d2 [mm] d3 [mm] 

2 16 2 14.701 13.546 

     

s [mm] d0 [mm] dK [mm] fz [-] fm [-] 

24 18 0 0.1 0.12 

Tab. 3.26 Výpočet utahovacího momentu na šroubech ucpávky 

Fumin [N] Fu [N] F [N] Mu´ [Nm] Mu [Nm] 

17 387 18 087 5 163 21.1 22 

Třecí síla vyvolaná na vřetenu třením ucpávky je F = 5163 N. Vypočítaný utahovací 

moment matic ucpávky M16 je Mu´ = 21.1 Nm, pro další použití počítáme s momentem 

Mu = 22 Nm. 

Kontrola rozměrů šroubů ucpávky: 

𝑙´𝑚𝑖𝑛𝑜 =
𝑃 ∙ 𝐹𝑢 ∙ 4

𝑧 ∙ 𝜋 ∙ (𝑑2 − 𝑑3
2) ∙ 𝑝𝐷

 (3.48) 

𝑙𝑚𝑖𝑛𝑠
′ =

𝐹𝑢

𝑧 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑3 ∙ 𝐾1 ∙ 𝐾𝑚 ∙ 𝜏𝐷
 (3.49) 

𝜏𝐷 = 0.25 ∙ 𝑅𝑝02 (3.50) 

𝜎 =
4 ∙ 𝐹𝑢 

𝑧 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑3
2 < [𝜎]𝑤 (3.51) 

𝜏š =
16 ∙ 𝑀𝑢

𝜋 ∙ 𝑑3
3  (3.52) 

𝜎𝑅𝐸𝐷 = √𝜎2 + 𝜏š
2 < 𝜎𝑅𝐸𝐷𝐷 (3.53) 

𝜎𝑅𝐸𝐷𝐷 = 1.7 ∙ [𝜎]𝑤 (3.54) 

Tab. 3.27 Kontrola šroubů ucpávky 

pD [mm] lm [mm] D [MPa] K1 [-] Km [-] l´mino [mm] 

 
130 16 137.5 0.75 0.7 4.4 

      

 [MPa]  [MPa] RED [MPa] []w [MPa]  l´mins [mm] 

 
63 22 76 275  2.9 

Navržené dva závrtné šrouby ucpávky M16x2 z materiálů 21CrMoV5-7  VYHOVUJÍ 

dovolenému namáhání. 
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Kontrola příruby ucpávky: 

𝜎 =

𝐹𝑢
2

∙ 𝑟

ℎ𝐹
2 ∙ 𝑏𝑃

6

< [𝜎] (3.55) 

[𝜎] = min (
𝑅𝑝02

𝑇𝑚𝑎𝑥

1.5
;
𝑅𝑚

2.6
) (3.56) 

Tab. 3.28 Vstupní hodnoty příruby ucpávky, kontrola 

r [mm] hF [mm] bp [mm]  [MPa] [σ]  [MPa] 

 
12.5 18 5 25 97 

Navržené rozměry příruby ucpávky VYHOVUJÍ dovolenému namáhání. 

3.7 Výpočet ovládacích sil 

Výpočet ovládacích sil kovaného šoupátka byl proveden dle Rind P. [9] a Д. Ф. 

Гуревич [8]. Ve výpočtu jsou použity hodnoty sedla zobrazeném na Obr. 3.5. 

 

Obr. 3.5 Rozměry těsnícího sedla v tělese 

Výpočet ovládacích sil a momentů: 

𝐷 =
𝐷𝑒 + 𝐷𝑖

2
 (3.57) 

𝑝1 =
𝑝2 ∙

𝜋 ∙ 𝐷2

4  

𝜋 ∙ 𝐷 ∙ (𝐷𝑒 − 𝐷𝑖)
2

 𝑘𝑝 (3.58) 

𝑝2 = 1.1 ∙ 𝑝 (3.59) 

𝑃1 = 𝑝1 ∙
𝜋 ∙ 𝐷 ∙ (𝐷𝑒 − 𝐷𝑖)

2
 (3.60) 



VŠB-TU Ostrava, 2015  Diplomová práce 

39 

 

𝑃3 = 𝑝2 ∙
𝜋 ∙ 𝐷2

4
 (3.61) 

𝐹𝐻 = 2 ∙ 𝑃1 ∙ (cos(∝) + 𝑓 ∙ sin(∝)) (3.62) 

𝐹𝑑1 = 2 ∙ 𝑃1 ∙ (sin(∝) + 𝑓 ∙ 𝑐𝑜𝑠(∝)) + 𝑃3 ∙ (sin(∝) − 𝑡𝑎𝑛(𝛼 + atan(𝑓)) ∙ 𝑐𝑜𝑠(∝)) (3.63) 

𝐹𝑍 = 𝑘 ∙ (max(𝑃1) (sin(∝) + 𝑓 ∙ 𝑐𝑜𝑠(∝)) + 𝐹) (3.64) 

𝐹𝑂 = 𝑘 ∙ (max (𝐹𝑑) + 𝐹) (3.65) 

𝑀𝑂 = 𝐹𝑂 ∙ (tan(𝛾 + 𝜙′) ∙
 𝑑𝑠𝑧

2
+ 𝑓𝐿𝑂𝑍 ∙ 𝑛𝐿𝑂𝑍 ∙

𝑑𝐿𝑂𝑍

2
 ) (3.66) 

𝑀𝑍 = 𝐹𝑍 ∙ (tan(𝛾 + 𝜙′) ∙
 𝑑𝑠𝑧

2
+ 𝑓𝐿𝑂𝑍 ∙ 𝑛𝐿𝑂𝑍 ∙

𝑑𝐿𝑂𝑍

2
 ) (3.67) 

Tab. 3.29 Vstupní hodnoty dosedacích ploch 

De [mm] Di [mm]  [°] f [-] kp [-] k [-] D [mm] 

89 80 2.86 0.15 1.15 1.2 84.5 

Tab. 3.30 Rozložení sil 

p [MPa] 12 6 8.6 

p1 [MPa] 71.3 35.6 51.1 

p2 [MPa] 13.2 6.6 9.5 

P1 [N] 85 129 42 564 61 009 

P3 [N] 74 025 37 012 53 051 

FH [N] 171 319 85 660 122 779 

Fd1 [N] 22 800 11 400 16 340 

Tab. 3.31 Uzavírací / otevírací síly a momenty na ovládání šoupátka 

FZ [N] FO [N] MZ [Nm] MO [Nm] 

28 126 35 607 114 145 

Vypočteny uzavírací moment kovaného šoupátka A42 Mz = 114 Nm a otevírací 

moment Mo = 145 Nm. Dle těchto vypočtených hodnot navrhuji ovládací pohon fa. ZPA-

PEČKY splňující všechny požadavky pro umístění do jaderných elektráren, MODACT 

MOA OC 52 071 160-63 (rozsah nastavení vypínacího momentu 63-160Nm) [14]. 
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3.8 Návrh vřetenové matice 

Výpočet vřetenové matice byl proveden dle BOLEK, A., KOCHMAN, J. a kol. [11] a 

závit dle PNAE G 7-002-86 [10]. Ve výpočtu jsou použity hodnoty vřetenové matice 

zobrazené na Obr. 3.6. 

 

Obr. 3.6 Vstupní hodnoty vřetenové matice 

Kontrola závitu: 

𝜙´ = 𝑎𝑡𝑎𝑛 (
𝑓𝑣

𝑐𝑜𝑠 (
𝛽
2)

) (3.68) 

𝑙𝑚𝑖𝑛 =
𝑃 ∙ max(𝐹𝑂; 𝐹𝑍) ∙ 4

𝜋 ∙ (𝑑2
2 − 𝑑3

2) ∙ 𝑝𝐷

 (3.69) 

𝜎 =
4 ∙ 𝑚𝑎𝑥(𝐹𝑂; 𝐹𝑍) 

𝜋 ∙ 𝑑3
2  (3.70) 

𝜏 =
16 ∙ max(𝑀𝑂; 𝑀𝑍)

𝜋 ∙ 𝑑3
3  (3.71) 

𝜎𝑅𝐸𝐷 = √𝜎2 + 𝜏2 < [𝜎]𝑤 (3.72) 

Kontrola matice na střih mezi ložisky: 

𝜏 =
3 ∙ max(𝐹𝑂; 𝐹𝑍)

2 ∙  𝜋 ∙ ℎ𝑚 ∙ 𝑑𝑚
≤ 𝜏𝐷 (3.73) 

𝜏𝐷 = 0,5 ∙ [𝜎] (3.74) 
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Tab. 3.32 Uložení vřetenové matice 

nLOZ [-] fLOZ [-] dLOZ [mm] dm [mm] hm [mm] 

2 0.02 70.5 60 14 

Tab. 3.33 Rozměry vřetenové matice 

d [mm] P [mm] d3 [mm] d2 [mm] 

26 5 21 23.5 

    

 [rad] ´ [rad] 

 

 [°] fv [-] 

0.07 0.15 30 0.15 

Tab. 3.34 Výpočet výšky vřetenové matice a kontrola na střih mezi ložisky 

pD [MPa] lmin [mm] lm [mm]  [MPa] D [MPa] 

12 76.2 80 21.5 88.3 

Tab. 3.35 Výpočet napětí pro návrh vřetena 

p [MPa] 12 6 8.6 

 [MPa] 96.1 56.6 73.7 

 [MPa] 48.9 28.9 37.6 

RED [MPa] 137 80.9 105.3 

[] w [MPa] 302 302 302 

Navržená vřetenová matice se závitem Tr26x5 a s výškou závitu lm = 80 mm 

VYHOVUJE.  
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3.9 Návrh a kontrola vřetena 

Kontrola namáhání vřetena, je provedena v souladu s požadavky PNAE G 7-002-86 

[10]. Stabilita vřetena je kontrolována dle Rind P. [9] a Д. Ф. Гуревич [8].  Na Obr. 3.7 

jsou zobrazené použité hodnoty ve výpočtu. 

 

Obr. 3.7 Vstupní hodnoty vřetene 

Kontrola únosnosti hlavy vřetene 

𝜏 =

𝐹𝑑
2 ∙ 𝑘

𝑡 ∙ 𝑏1
< 𝜏𝐷 (3.75) 

𝜏𝐷 = 0.25 ∙ 𝑅𝑝02 (3.76) 

𝜎 =
𝐹𝑑 ∙ 𝑘

𝑠3 ∙ 𝑏1
< [𝜎] (3.77) 

𝜎𝑀 =
(𝐹𝑑 + 𝐹) ∙ 𝑘ℎ

𝜋 ∙ 𝑑𝑚𝑖𝑛
2

4

< 1.3 ∙ [𝜎] (3.78) 

Tab. 3.36 Vstupní rozměry vřetene 

t [mm] s3 [mm] b1 [mm] dmin [mm] lz [mm] kh [-] 

12 12.5 37 21 6 1.75 
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Tab. 3.37 Výpočet napětí ve vřetenu 

p [MPa] 12 6 8.6 

 [MPa] 30.8 15.4 22.1 

D [MPa] 151 151 151 

    

 [MPa] 59.2 29.6 42.4 

[] [MPa] 302 302 302 

    

M [MPa] 169.5 100.4 130.4 

1,3[] [MPa] 392.5 392.5 392.5 

Kontrola stability vřetene: 

𝜆 =
𝑙𝑣

√
4 ∙ 𝐽

𝜋 ∙ 𝑑𝑚𝑖𝑛
2

 
(3.79) 

𝜆𝐾 = √
𝑛1 ∙ 𝜋2 ∙ 𝐸

𝑅𝑝02
 (3.80) 

𝜆𝑀 = √
𝑛1 ∙ 𝜋2 ∙ 𝐸

0.8 ∙ 𝑅𝑝02
 (3.81) 

𝑘𝑠 =
𝜎𝐸

𝜎𝑠
→ 𝜆 > 𝜆𝑀 ⋯  𝑘𝑠 =

𝜎𝑇

𝜎𝑠
→ 𝜆𝐾 < 𝜆 < 𝜆𝑀 (3.82) 

𝑘𝑠 < 3.5  

𝜎𝑇 = 𝑅𝑝02 + 𝜆𝑘 ∙
 𝑅𝑝02 − 0.8 ∙ 𝑅𝑝02

𝜆𝑚 − 𝜆𝑘
 − 𝜆

 𝑅𝑝02 − 0.8 ∙ 𝑅𝑝02

𝜆𝑚 − 𝜆𝑘
 (3.83) 

𝜎𝐸 =
𝑛1 ∙ 𝜋2 ∙ 𝐸

𝜆2
 (3.84) 

Tab. 3.38 Výpočet stability vřetena 

lv [mm] E [MPa] dmin [mm]  [-] n1 [-] J [-] 

440 220 000 21 84 2 9 546.6 

      

K [-] M [-] S [MPa] T [MPa] E [MPa] kS [-] 

97 109 85.79 559.98 618.39 10.0 

Všechny navržené rozměry vřetene VYHOVUJÍ dovolenému namáhání a při výšce     

lv = 440 mm je vřeteno dostatečně stabilní. 
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3.10 Návrh klínu 

Výpočet klínu byl proveden dle Rind P. [9] . Ve výpočtu jsou použity hodnoty klínu 

zobrazené na Obr. 3.8. 

 

Obr. 3.8 Vstupní hodnoty klínu 

Tab. 3.39 Vstupní hodnoty klínu 

sK [mm] hK [mm] bK [mm] tK [mm] lk [mm] dk [mm] kl [mm] 

10 12.5 64 7.25 21 65 0.2672 

Kontrola závěsu klínu: 

𝜎 =
𝑘 ∙ 𝐹𝑑

2
∙

1

𝑠𝐾 ∙ 𝑏𝐾
+

𝑘 ∙ 𝐹𝑑

2
∙

𝑡𝐾

3
 

6

𝑏𝐾 ∙ 𝑠𝐾
2 < σD (3.85) 

σD = 1.3 ∙ [σ] (3.86) 

𝜏 =
𝑘 ∙ 𝐹𝑑

2
∙

1

ℎ𝐾 ∙ 𝑏𝐾
< 𝜏𝐷 (3.87) 

𝜏𝐷 = 0.25 ∙ 𝑅𝑝02 (3.88) 

𝑃𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝐴𝑋(𝐹𝑑  )

𝑙𝑧 ∙ 𝑏1 ∙ 2
≤ 𝑃𝐷 (3.89) 

Tab. 3.40 Výpočet napětí v závěsu klínu 

p [MPa] 12 6 8.6 

 [MPa] 97.1 48.5 69.6 

D [MPa] 106.7 101.7 96.7 

 [MPa] 14.3 7.1 10.2 

D [MPa] 53.3 50.8 48.3 

Pmax [MPa] 51.4 25.7 36.8 
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Kontrola čepu klínu: 

𝜎 = 𝑘1 ∙
𝑃1 ∙ 𝑘

𝑙2
< 𝜎𝐷 (3.90) 

𝜎𝑐 =
𝑃1 ∙ 𝑘 +

𝑝 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑𝑘
2

4
𝜋 ∙ 𝑑𝑘

2

4

 < 𝜎𝐷 (3.91) 

σD = [σ] (3.92) 

Tab. 3.41 Výpočet napětí čepu klínu 

p [MPa] 12 6 8.6 

 [MPa] 61.9 30.9 44.4 

C [MPa] 42.8 21.4 30.7 

D [MPa] 106.7 101.7 96.7 

Plocha klínu ve spojení s vřetenem je kontrolována na dovolený tlak, který je zvolen 

dle Obr. 3.9 z hodnoty Rm materiálů 12 020 a pevného uložení s možností mikroposuvů PD 

= 80 MPa. Jelikož je zatížení Pmax = 51.4 MPa, plocha klínu ve styku s vřetenem a ostatní 

navržené hodnoty VYHOVUJÍ. 

 

Obr. 3.9 Určení dovoleného tlaku na otlačení klínu z Rm materiálu 12 020 
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3.11 Výpočet sedla klínu 

Návrh a kontrola sedlového kroužku je provedena dle PNAE G 7-002-86 [10]. Ve 

výpočtu jsou použity hodnoty sedlového kroužku a velikosti svaru zobrazené na Obr. 3.10. 

 

Obr. 3.10 Vstupní hodnoty sedlového kroužku a svaru 

Tab. 3.42 Vstupní hodnoty sedla 

L [mm] K [mm] Ds [mm] ds1 [mm] a [mm] w [°] 

35 24 95 75 6 0.85 

Výpočet mezi tělesem a sedlem: 

𝜎𝑂 =
𝑘 ∙

𝐹𝑑
2

∙ (𝐿 − 𝐾)

𝜋 ∙ (𝐷𝑠4 − 𝑑𝑆1
4 )

32 ∙ 𝐷𝑆

 (3.93) 

𝜎𝑇 =
𝑘 ∙

𝐹𝐻
2

𝜋 ∙ (𝐷𝑠2 − 𝑑𝑆1
2 )

4

 (3.94) 

𝜏 =
𝑘 ∙

𝐹𝑑
2 ∙ 2

𝜋 ∙ (𝐷𝑠2 − 𝑑𝑆1
2 )

4

 (3.95) 

𝜎𝑅𝐸𝐷 = √𝜎𝑂
2 + 𝜎𝑇

2 + 3𝜏2  < 𝜎𝐷 (3.96) 

σD = 1.3 ∙ [σ] (3.97) 
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Tab. 3.43 Výpočet napětí a kontrola sedlového kroužku 

p [MPa] 12 6 8.6 

FH [N] 171 319 85 660 122 779 

O [MPa] 2.9 1.5 2.1 

T [MPa] 38.5 19.2 27.6 

 [MPa] 20.5 10.2 14.7 

RED [MPa] 52.4 26.2 37.6 

D [MPa] 106.7 101.7 96.7 

Výpočet svaru mezi tělesem a sedlem: 

𝜎𝑇 =
𝑘 ∙

𝐹𝐻
2

𝜋 ∙ ((𝑑𝑠+2 ∙ 𝑎)2 − 𝑑𝑠
2)

4

 (3.98) 

𝜏 =
𝑘 ∙

𝐹𝑑
2

∙ (
𝐿
𝐾

− 1)

𝜋 ∙ ((𝑑𝑠+2 ∙ 𝑎)2 − 𝑑𝑠
2)

4

 (3.99) 

𝑠𝑅 =
𝑝 ∙ 𝑑𝑠

2 ∙ [𝜎] − 𝑝
 (3.100) 

𝜎𝑅𝐸𝐷 = 𝜑𝑤√𝜎𝑇
2 + 3 ∙ 𝜏2  < 𝜎𝐷 (3.101) 

σD = 1.3 ∙ [σ] (3.102) 

Tab. 3.44 Výpočet napětí a kontrola velikosti svaru sedlového kroužku  

p [MPa] 12 6 8.6 

T [N] 67.3 33.7 48.2 

 [MPa] 4.1 2.1 2.9 

RED [MPa] 79.6 39.8 57.1 

D [MPa] 106.7 101.7 96.7 

    

sRS [MPa] 4.47 2.28 3.49 

Navržené rozměry sedlového kroužku včetně velikosti svaru a = 6 mm VYHOVUJÍ 

dovolenému namáhání. 
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3.12 Vypouštěcí šrouby 

Návrh a kontrola vypouštěcích šroubů je provedena dle PNAE G 7-002-86 [10]. Ve 

výpočtu jsou použity hodnoty těsnění a šroubového spoje zobrazené na Obr. 3.11. 

 

 

Obr. 3.11 Vstupní parametry vypouštěcího šroubu a těsnění 

Výpočet minimálního průměru: 

𝐹𝑑 = 𝜋 ∙ 𝐷𝑚 ∙ 𝑏 ∙ 𝑞0 (3.103) 

𝐹2 = 𝜋 ∙ 𝐷𝑚 ∙ 𝑏 ∙ 𝑚 ∙ 𝑝 ∙ 𝑥 (3.104) 

𝐹2ℎ = 𝜋 ∙ 𝐷𝑚 ∙ 𝑏 ∙ 𝑚 ∙ 𝑝ℎ (3.105) 

𝐹𝑝 =
𝜋 ∙ 𝐷𝑚

2

4
∙ 𝑝 (3.106) 

𝐹𝑝ℎ =
𝜋 ∙ 𝐷𝑚

2

4
∙ 𝑝ℎ (3.107) 

𝐷𝑚 = 𝐷𝑡 − 𝑏 (3.108) 

𝐹0 ≥ max(𝐹𝑑  , 𝐹2 + 𝐹𝑝 , 𝐹2ℎ + 𝐹𝑝ℎ) (3.109) 
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𝑑𝑠 = √
1.27 ∙ 𝐹0

𝑧 ∙ [𝜎]𝑤
   (3.110) 

[𝜎]𝑤 =
𝑅𝑝02

2
 (3.111) 

Tab. 3.45 Vstupní parametry šroubu 

d [mm] P [mm] d2 [mm] d3 [mm] fz [-] fm [-] dD [mm] 

10 1.5 9.026 8.16 0.1 0.13 8 

Tab. 3.46 Vstupní parametry těsnění 

Dt [mm] b [mm] q0 [MPa] m [-] x [-] 

16 3 66 1.4 2 

Tab. 3.47 Silový rozbor spoje 

p [MPa] 12 6 8.6 21.3 11.1 16.8 

Fd [N] 7 964 - - - - - 

F2 [N] 4 117 2 058 2 950 - - - 

F2h [N] - - - 3 654 1 904 2 882 

Fp [N] 1 593 796 1 141 - - - 

Fph [N] - - - 2 827 1 473 2 230 

Fo [N] 7 964 7 964 7 964 7 964 7 964 7 964 

ds [N] 6.67 6.77 6.87 5.87 5.87 5.87 

Výpočet utahovacího momentu: 

𝑀𝑢´ = 𝐹𝑚 ∙ (0.16 ∙ 𝑃 + 0.58 ∙ 𝑑2 ∙ 𝑓𝑧 +
𝑓𝑚 ∙ (𝐷𝑡 + 𝐷𝑡 − 2 ∙ 𝑏)

4
) (3.112) 

𝐹𝑚 = max (𝐹𝑜) (3.113) 

Tab. 3.48 Utahovací moment na vypouštěcí šroub 

Fm [N] 

 

Mu´ [Nm] 

 

Mu [Nm] 

8 086 12.80 13 

Kontrola rozměrů šroubu: 

𝑙𝑚𝑖𝑛𝑜 =
𝑃 ∙ 𝐹𝑚 ∙ 4

𝜋 ∙ (𝑑2 − 𝑑3
2) ∙ 𝑝𝐷

  (3.114) 

𝑙𝑚𝑖𝑛𝑠 =
𝐹𝑚

𝜋 ∙ 𝑑3 ∙ 𝐾1 ∙ 𝐾𝑚 ∙ 𝜏𝐷
 (3.115) 

𝜏𝐷 = 0.25 ∙ 𝑅𝑝02 (3.116) 
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𝜎 =
4 ∙ 𝐹𝑚 

𝑧 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑3
2 < [𝜎]𝑤 (3.117) 

𝜏 =
16 ∙ 𝑀𝑢

𝜋 ∙ 𝑑3
3  (3.118) 

𝜎𝑅𝐸𝐷 = √𝜎2 + 4 ∙ 𝜏2 < 𝜎𝑅𝐸𝐷𝐷 (3.119) 

𝜎𝑅𝐸𝐷𝐷 = 1.7 ∙ [𝜎]𝑤 (3.120) 

Tab. 3.49 Výpočet šroubového spoje 

pD [mm] lm [mm] D [MPa] K1 [-] Km [-] l´mino [mm] 

 
100 12 42.875 0.87 0.75 6.1 

      

 [MPa]  [MPa] RED [MPa] []w [MPa]  l´mins [mm] 

 
161 61 202 291.55  11.3 

Navržený šroub M10x1.5 z materiálů CHN35VT, VYHOVUJE konstrukční podmínce 

při utažení vypočteným krouticím momentem Mu = 13 Nm a zaručuje těsnost spoje pro 

všechny zkušební i provozní stavy. 

3.13 Svar mezi třmenem a víkem 

Návrh a kontrola svarového spoje je provedena dle ČSN 05 0120 [9]. Tento svar není 

tlakově zatížený. Převodní součinitel svarového spoje  = 0.9 a platí pro stykové odporové 

svařování, které je následně kontrolované prozářením. Ve výpočtu jsou použity hodnoty 

zobrazené na Obr. 3.12. 

 

Obr. 3.12 Vstupní hodnoty svaru mezi třmenem a přírubou 
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𝑆𝑠 = 𝜋 ∙ 𝑑𝑠 ∙ 𝑎 (3.121) 

𝑊𝐾 =
𝜋 ∙ ((𝑑𝑠 + 𝑎)4 − 𝑑𝑠

4)

16 ∙ (𝑑𝑠 + 𝑎)
 (3.122) 

𝜎 =
𝐹

𝑆𝑠 ∙  𝛼𝜎
 (3.123) 

𝜏 =
𝑀𝐴𝑋(𝑀𝑂, 𝑀𝑍)

𝑊𝐾 ∙  𝛼𝜏
 (3.124) 

𝜎𝑅𝐸𝐷 = √𝜎2 + 3𝜏2 < 𝜎𝐷 (3.125) 

𝜎𝐷 = [𝜎] (3.126) 

Tab. 3.50 Vstupní parametry svaru 

a [mm] ds [mm] SS [mm
2
] Wk [mm

3
]  [-]  [-] 

7 148 3 255 123 403 0.9 0.7 

Tab. 3.51 Výpočet napětí ve svaru 

 [MPa]  [MPa] RED [MPa] D [MPa] 

12.9 1.8 13.3 96.7 

Navržený svar, velikosti a = 7 mm, mezi třmenem a přírubou, zatížený osovou silou 

VYHOVUJE konstrukční podmínce. 
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4 Kontrolní výpočet 

Vyhodnocení kovaného šoupátka A42 na statickou pevnost bylo provedeno v souladu 

s požadavky norem NP-031-01 [13], NP-068-05 [3], PNAE G-7-002-86 [17]. Metodou 

konečných prvků byly vypočteny teplotní pole, deformace a napětí za pomocí programu 

SolidWorks Simulation Professional 2011.  

4.1 Statické zatížení výpočtového modelu 

Tab. 4.1 Zatěžující stavy pro statickou analýzu z NP-068-05 [3] 

ZS Označení 
p T F1 M1 Fp FR MR 

[MPa] [°C] [N] [Nm] [N] [N] [Nm] 

1.1 TZ1 21.3 20 8 520 3 460 150 979 0 0 

1.2 TZ2 11.1 20 8 520 3 460 78 679 0 0 

1.3 TZ3 16.8 20 8 520 3 460 119 082 0 0 

2.1 NPP1 12 250 8 520 3 460 85 059  11 850  4 820 

2.2 NPP2 6 275 8 520 3 460 42 529 11 850  4 820 

2.3 NPP3 8.6 300 8 520 3 460 60 959  9 800  3 010 

4.2 Mezní stavy 

Mezní stavy pro statickou analýzu jsou dány normou PNAE G-7-002-86 [17]. 

4.2.1 Kategorie napětí pro tlakovou obálku 

Redukované prosté membránové napětí: 

(𝜎)1 ≤ [𝜎]                 (4.1) 

Redukované napětí stanovené součtem komponent prostých nebo místních 

membránových a prostých ohybových napětí: 

(𝜎)2 ≤ [𝜎𝑚  ∨  𝜎𝑚𝐿]                (4.2) 

Redukované napětí stanovené součtem komponent prostých nebo místních 

membránových a prostých i místních ohybových napětí a základních i místních teplotních 

a kompenzačních napětí: 

(𝜎)𝑅𝑉 = [𝜎𝑚  ∨  𝜎𝑚𝐿] + 𝜎𝑏 + 𝜎𝑏𝐿 + 𝜎𝑇 + [𝜎𝐾𝑚  ∨  𝜎𝐾𝑚𝐿] + 𝜎𝐾𝑏 + 𝜏𝐾𝑆         (4.3) 
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4.3 Limitní hodnoty 

Z pevnostní analýzy byly získány velikosti jednotlivých napětí, které musí být menší 

než následující dovolené stavy.  

Nominální dovolené napětí pro těleso a třmenové víko: 

[𝜎] = min {
𝑅𝑚

𝑇

2.6
;
𝑅𝑝0.2

𝑇

1.5
;
𝑅𝑚𝑡

𝑇

1.5
} (4.10) 

Statická analýza: 

NPP (𝜎)1   ≤ [𝜎]  (4.11) 

 (𝜎)2   ≤ 1.3 ∙ [𝜎]  (4.12) 

 (𝜎)𝑅𝑉   ≤ min (2.5 −
𝑅𝑝0.2

𝑅𝑚
; 2) ∙ 𝑅𝑝0.2 (4.13) 

TZ (𝜎)1   ≤ 1.35 ∙ [𝜎]  (4.14) 

 (𝜎)2   ≤ 1.7 ∙ [𝜎]  (4.15) 
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4.4 Analyzované oblasti 

Na Obr. 4.1 jsou zobrazeny analyzované oblasti, které byly využity pro vyhodnocení 

membránových a ohybových napětí. 

 

Obr. 4.1 Analyzované oblasti 

1 - nátrubek, 2 - změna průměru nátrubku, 3 – přechod mezi nátrubkem a přírubou,  

4 – průřez stěny třmenového víka 
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4.5 Výpočtový model 

Z hlediska výpočetní techniky a časové náročnosti výpočtu, byla detailní geometrie 

modelu zjednodušena a upravena. Mezi hlavní úpravy, které neovlivňují tuhost armatury, 

patří: potlačení přebytečných estetických zaoblení, zkosení hran, zjednodušení šroubů a 

matic. Model zobrazený na Obr. 4.3 je pro všechny vypočítané stavy stejný, s rozdílným 

zadáním okrajových podmínek. Zatížení aplikované při statické analýze odpovídá 

pracovním stavům armatury uvedeným v Tab. 4.1. V rámci rychlejšího výpočtu byly klín a 

vřeteno, nahrazeny pouze osovou uzavírací sílou od pohonu Fz 28 126 N (síla v klínu byla 

rozložena na „x“ a „y“ složku). Pro vyvození vypočtené síly ve šroubech Fm 34 166N, byl 

mezi matice a přírubu aplikován kontakt „nalisované uložení“ se součinitelem tření 0.15. 

Takto nadefinovaný spoj přesně simuluje skutečné podmínky předepjatých šroubů a je 

vhodný i pro teplotní zatížení. Sedlové kroužky jsou s tělesem spojeny jen v rámci 

velikosti svaru. Mezi ostatní díly byly dle konstrukce použity kontakty „žádný průnik“ a 

„spojený“. 

SolidWorks obsahuje knihovnu běžných materiálu. Pro konkrétní aplikaci jsem musel 

nadefinovat nové použité materiály. Na Obr. 4.2 je zobrazen zadávací formulář 

materiálových vlastností. Pro hodnoty závislé na teplotě byly přiřazeny křivky funkcí. 

 

Obr. 4.2 Zadávání materiálových vlastností 
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Obr. 4.3 Okrajové podmínky zadané na armaturu (statická analýza) 
 

SolidWorks Simulation používá čtyřbokou nestrukturovanou síť typu TBE 

(tetrahedryckých elementů) zobrazenou na Obr. 4.5. V místech vzniku diskontinuit byla síť 

konečných prvků dostatečně zjemněna, aby nedošlo ke změnám tuhosti vlivem 

nerovnoměrnosti elementů. Na Obr. 4.4 je zobrazen detail sítě použitý pro statickou 

analýzu. 

 

Obr. 4.4 Detail sítě statické analýzy 
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Obr. 4.5 Síť konečných prvků kovaného šoupátka 

4.6 Výsledky 

Výsledky pevnostní analýzy jsou uvedeny v Tab. 4.2 - Tab. 4.4 společně s limitními 

hodnotami. Výsledné napětí σ1, σ2 bylo získané linearizací příslušných průřezů vybraných 

oblastí, které odděluje napětí povrchové vrstvy a napětí v ohybu měřeného průřezu. Toto 

měření je možné použít až při převodu statické analýzy do úlohy: design tlakové nádoby. 

Vypočtené celkové redukované napětí (Tresca σINT) v zatěžovacích stavech kovaného 

šoupátka je zobrazeno na Obr. 4.6 - Obr. 4.11. 
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Tab. 4.2 Výsledky napětí pro TZ1 a NPP1 

Zatížení 
 TZ1 

Koeficient 

bezpečnosti 

NPP1 

Koeficient 

bezpečnosti 
Vyhodnocení 

T [°C] 20 250 

Mat. 12 020 

()1 202.5 106.7 

()2 255 138.7 

()RV  320 

Mat. 1.0345 ()1 186.9 100 

Oblast 1 

()1 103.3 2.0 77.6 1.4 VYHOVUJE 

()2 156.8 1.6 114.2 1.2 VYHOVUJE 

()RV   203.2 1.6 VYHOVUJE 

Oblast 2 

()1 66.8 3.0 47.5 2.2 VYHOVUJE 

()2 97.8 2.6 62.3 2.2 VYHOVUJE 

()RV   143.3 2.2 VYHOVUJE 

Oblast 3 

()1 80.1 2.5 56.0 1.9 VYHOVUJE 

()2 122.9 2.1 98.8 1.4 VYHOVUJE 

()RV   100.5 3.2 VYHOVUJE 

Oblast 4 ()1 95.5 2.0 95.1 1.1 VYHOVUJE 

 

Tab. 4.3 Výsledky napětí pro TZ2 a NPP2 

Zatížení 
 TZ2 

Koeficient 

bezpečnosti 

NPP2 

Koeficient 

bezpečnosti 
Vyhodnocení 

T [°C] 20 275 

Mat. 12 020 

()1 202.5 101.3 

()2 255 131.7 

()RV  304 

Mat. 1.0345 ()1 186.9 94 

Oblast 1 

()1 73.3 2.8 61.6 1.6 VYHOVUJE 

()2 107 2.4 87.1 1.5 VYHOVUJE 

()RV   175.3 1.7 VYHOVUJE 

Oblast 2 

()1 37.9 5.3 30.7 3.3 VYHOVUJE 

()2 54.4 4.7 54.2 2.4 VYHOVUJE 

()RV   138.1 2.2 VYHOVUJE 

Oblast 3 

()1 59.4 3.4 44.7 2.3 VYHOVUJE 

()2 97.8 2.6 84.3 1.6 VYHOVUJE 

()RV   86.3 3.5 VYHOVUJE 

Oblast 4 ()1 91.7 2.0 89.1 1.1 VYHOVUJE 

 

 

 

 



VŠB-TU Ostrava, 2015  Diplomová práce 

59 

 

Tab. 4.4 Výsledky napětí pro TZ3 a NPP3 

Zatížení 
 TZ3 

Koeficient 

bezpečnosti 

NPP3 

Koeficient 

bezpečnosti 
Vyhodnocení 

T [°C] 20 300 

Mat. 12 020 

()1 202.5 96.7 

()2 255 125.7 

()RV  290 

Mat. 1.0345 ()1 186.9 88 

Oblast 1 

()1 89.4 2.3 68.5 1.4 VYHOVUJE 

()2 133.9 1.9 98.5 1.3 VYHOVUJE 

()RV   155.9 1.9 VYHOVUJE 

Oblast 2 

()1 53.9 3.8 37.8 2.6 VYHOVUJE 

()2 78.5 3.2 56.8 2.2 VYHOVUJE 

()RV   114.6 2.5 VYHOVUJE 

Oblast 3 

()1 70.6 2.9 47.2 2.0 VYHOVUJE 

()2 111.8 2.3 86.2 1.5 VYHOVUJE 

()RV   105.8 2.7 VYHOVUJE 

Oblast 4 ()1 93.3 2.0 87.1 1.0 VYHOVUJE 

 

 

Obr. 4.6 Redukované napětí v zatěžovacím stavu TZ1 
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Obr. 4.7 Redukované napětí v zatěžovacím stavu NPP1 

 

Obr. 4.8 Redukované napětí v zatěžovacím stavu TZ2 
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Obr. 4.9 Redukované napětí v zatěžovacím stavu NPP2 
 

 

Obr. 4.10 Redukované napětí v zatěžovacím stavu TZ3 
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Obr. 4.11 Redukované napětí v zatěžovacím stavu NPP3 

4.7 Teplotní analýza 

Pro řešení teplotních polí byly určeny koeficienty přestupu tepla nucenou konvekcí. 

Pro ochlazování neizolovaného povrchu byl zvolen koeficient volné konvekce 12 W/m
2
/K. 

Okolní teplota byla zvolena dle PNAE G-7-002-86 [17], její hodnota je 5°C. Vnitřní 

prostory kovaného šoupátka A42 jsou z důvodu dvou různých rychlostí proudění, 

rozděleny na dvě části viz Obr. 4.12. V části A se nachází médium v ustáleném stavu, 

proto je součinitel konvekce menší než pro plochy části B. Provozní teploty a koeficienty 

nucené konvekce jsou určeny v Tab. 4.5. Vypočtené rozložení teplot bylo přeneseno do 

statických výpočtů pro zatěžovací stavy NPP. Při maximálním tepelném zatížení 300°C, je 

vypočtena teplota příruby pro pohon 32.6 °C. Rozsah použití pohonu je -20 až +55 °C 

[14].  

Tab. 4.5 Vstupní hodnoty teplotní analýzy 

T [°C] Konvekce A [W/m
2
/K] Konvekce B [W/m

2
/K] 

20 13 400 13 900 

250 21 500 22 400 

275 22 100 23 100 

300 23 400 24 400 



VŠB-TU Ostrava, 2015  Diplomová práce 

63 

 

 

Obr. 4.12 Okrajové podmínky pro výpočet teplotní analýzy 
 

 

Obr. 4.13 Rozložení teploty při NPP1 (250°C) 
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Obr. 4.14 Rozložení teploty při NPP2 (275°C) 
 

 

Obr. 4.15 Rozložení teploty při NPP3 (300°C) 
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5 Modální analýza 

Za pomocí SolidWorks Simulation 2011 byla provedena analýza vlastních tvarů a 

frekvencí. Na armaturu byly aplikovány okrajové podmínky zobrazené na Obr. 5.1. Pro 

zjednodušení výpočtu, byl elektropohon MOA OC 52071 nahrazen vzdáleným zatížením, 

umístěným v těžišti pohonu. Vstupní parametry pohonu jsou uvedeny v Tab. 5.1. Uchycení 

šoupátka je za nátrubky – fixní (NP-068-05 [3]). Hodnoty prvních pěti vlastních frekvencí 

jsou uvedeny v Tab. 5.2. Na Obr. 5.2. je zobrazena první nejhorší frekvence 37.4 Hz 

kovaného šoupátka A42. Hodnoty vyšších frekvencí nejsou již pro reálné stavy podstatné. 

Protože se doporučuje, aby první vlastní frekvence byla větší než 33 Hz (NP-068-05 [3]), 

je konstrukční návrh šoupátka A42 seizmicky odolný. 

Tab. 5.1 Vstupní hodnoty elektropohonu MOA OC 52071 

mp 

[kg] 

Poloha těžiště Momenty setrvačnosti 

xt 

[mm] 

yt 

[mm] 

zt 

[mm] 

Lxx 

[kgm
2
] 

Lyy 

[kgm
2
] 

Lzz 

[kgm
2
] 

Lxy 

[kgm
2
] 

Lyz 

[kgm
2
] 

Lxz 

[kgm
2
] 

108 167 113 20 1.4223 3.0552 4.3911 2.0381 0.2441 0.3607 

 

Obr. 5.1 Okrajové podmínky pro modální analýzu, síť 
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Tab. 5.2 Vypočtené vlastní frekvence 

Tvar režimu 1 2 3 4 5 

Frekvence [Hz] 37.4 48.0 66.8 136.2 253.0 

 

Obr. 5.2 Vypočtená první vlastní frekvence armatury 
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6 Výpočet tlakové ztráty 

6.1 Popis tlakové ztráty 

Tlaková ztráta je způsobena prouděním skutečných kapalin v potrubní síti, kdy dochází 

nevratná přeměna mechanické energie proudící kapaliny na teplo. Rozdělují se na ztráty 

třením a ztráty místní. Ztráty třením se vytváří v celé délce potrubí a vzrůstají ve směru 

proudění kapaliny. Její hlavní příčinou je drsnost stěn a průměr potrubí. Místní ztráty jsou 

způsobeny rozvířením tekutiny v místech, kde dochází ke změně směru nebo změně 

průřezů potrubí. Takovými místními odpory jsou armatury, výměníky, měřidla, kotle, 

kolena, oblouky, náhlá rozšíření nebo zúžení průřezů apod. Součinitel třecí ztráty  je 

závislý na geometrii konkrétního prvku a ve většině případů je možné zjistit pouze 

experimentálně. Pro konstrukční návrh je dostačující výpočet v programu SolidWorks 

Flow Simulation 2011, ale pro následné použití v JE, musí být ověřen pokusem (viz. NP-

068-05 [3]).  

6.2 Výpočet tlakové ztráty 

Výpočet je proveden v souladu s normou ČSN EN 60 534-2-4 [15]. Vstupní nátrubek 

musí mít délku l1, která odpovídá dvojnásobku průměru potrubí a výstupní nátrubek l2 musí 

být roven šestinásobku průměru potrubí (Obr. 6.1). Pro výpočet ztrátového součinitele byl 

nadefinován tlakový spád 1 bar při teplotě vody 15°C, zobrazený na Obr. 6.2. Pro možnost 

použití navrhované armatury v oblasti JE, musí být splněna podmínka  ≤ 1.5 pro DN ≤ 

200 (NP-068-05 [3]). 

 

Obr. 6.1 Znázornění potrubí pro zkoušky [15] 
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Obr. 6.2 Okrajové podmínky, vnitřní objem měřené armatury 

 

 

Obr. 6.3 Objemová síť průtoku armatury 

Tab. 6.1 Výpočet tlakové ztráty 

Goal Name Unit Value 

SG Volume Flow Rate vstup [m
3
/s] 0.137252 

SG Volume Flow Rate vystup [m
3
/s] -0.137252806 

SG Av Total Pressure vstup [MPa] 1.188149909 

SG Av Total Pressure vystup [MPa] 1.085465239 

SG Av Dynamic Pressure vstup [MPa] 0.188155994 

Equation Goal dQ [m
3
/s] -8.059E-07 

Equation Goal Zeta  [-] 0.54574222 

 

Výpočet nám prokázal VYHOVUJÍCÍ konstrukční řešení, s vypočtenou tlakovou 

ztrátou  = 0.55. Pro názornou představu protékajícího média při zkoušce je na Obr. 6.4 

zobrazeno rozložení tlaku, na Obr. 6.5 změna rychlosti. 
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Obr. 6.4 Rozložení tlaku při výpočtu  
 

 

Obr. 6.5 Změna rychlosti při výpočtu 
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7 Závěr 

Tato diplomová práce se zabývala konstrukčním návrhem kovaného šoupátka A42 

DN100 PN160 použitelným v provozu jaderných a energetických zařízení. Nejdříve byl 

vypracován technický popis zabývající se všeobecnými požadavky na konstrukci a 

zkoušení šoupátka. Následně byl dle provozních a zkušebních stavů proveden návrhový 

výpočet společně s 3D modelem. Pro ověření navrhované konstrukce byla uskutečněna 

kontrola geometrie metodou konečných prvku na statickou a modální analýzu, která 

prokázala správné řešení. Pro možnost výroby prototypového kusu byla zpracována 

konstrukční dokumentace. Jelikož armatury pro jaderné elektrárny musí prokázat svou 

schopnost na interních a externích zkouškách, je nutné vyrobit dva kusy. 

   V rámci interních zkoušek byla nejprve ověřena funkčnost pohybujících se částí, kde 

nedošlo po důkladné kontrole k poškození armatury. Následovala zkouška těsnosti vůči 

vnějšímu okolí v testovacím stendu, zobrazeném na Obr. 7.1, a nebyl zaznamenán žádný 

únik. Poslední interní zkouškou je ověření těsnosti obou stran uzavíracího elementu na 

vodu a vzduch při zkušebním tlaku. Armatura při zkouškách prokázala vyhovující 

navrženou konstrukci na požadované pracovní a zkušební parametry. Pro zajištění 

životnosti šoupátka na 500 cyklů (otevřeno – zavřeno – otevřeno) byla dále armatura 

podrobena cyklovaným zkouškám na 1000 cyklů při tlaku Pp a teplotě 20 °C pomocí 

pohonu MOA OC 52 071 160-63. Po každých 100 cyklech byla provedena vizuální 

kontrola a oboustranná zkouška těsnosti uzavíracího elementu. S postupným cyklováním 

jsme získávali čím dál lepší výsledky, až bylo dosaženo těsnosti s nulovým únikem. To 

nám prokázalo přizpůsobování klínu k tělesu armatury téměř bez žádného opotřebení.  

Interní zkoušky prokázaly funkčnost a těsnost armatury. 

Jak již bylo výše zmíněno, armatura musí být podrobena i externím zkouškám 

simulující možná rizika při použití v jaderné elektrárně. Pro lepší výsledky bude použita 

druhá armatura, která absolvovala pouze klasické interní zkoušky těsnosti. Na armatuře 

bude v průběhu června ověřena životnost a spolehlivost armatury v provedení 2x125 cyklů 

(otevřeno – zavřeno) při rychlostí proudění média do 5m/s. Zkoušky budou provedeny se 

studenou vodou na hydraulické smyčce při tlaku do 0.7 MPa.  Po provedených cyklech 

s průtokem média postupně z obou stran bude prověřena zkouška těsnosti uzávěru. Schéma 

hydraulické trati je zobrazeno na Obr. 7.2. Poté bude následovat zkouška 2x125 cyklů při 

maximálním možném tlakovém spádu a pracovních parametrech média 12.0 MPa, 250 °C. 

Po cyklech bude opět provedena zkouška těsnosti z obou stran. 
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Obr. 7.1 Zkoušení kovaného šoupátka A42 
 

 

Obr. 7.2 Schéma hydraulické trati pro vodu 20 °C [19] 

1 – oběhové čerpadlo, 2 – vstupní armatura, 3 – clonková měřící trať, 

4 – zkoušená armatura, 5 – výstupní armatura, 6 – zásobní nádrž 
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V rámci typových zkoušek musí být ještě ověřena mechanická a seizmická odolnost 

armatury [3], která je rozdělena do tří kategorií: 

 měření vlastní frekvence s rozsahem 5 – 100 Hz s konstantní amplitudou 

zrychlení 0.2 g v osách (X, Y, Z). Armatura je v uzavřeném stavu zatížená 

pracovním tlakem 12 MPa. Po zkoušce musí být provedena kontrola 

případného mechanického poškození. 

 zkouška mechanické (vibrační) odolnosti, s rozsahem 5 – 100 Hz, s konstantní 

amplitudou zrychlení 1 g v osách (X, Y) po dobu 90 minut/osa. Během 

zkoušky je armatura v činnosti zatížená tlakem 12 MPa a každých 10 minut 

bude provedena kontrola funkce otevřeno – zavřeno, kontrola těsnosti. 

 zkouška seizmické odolnosti, která bude provedena ve třech vzájemně kolmých 

osách (X, Y, Z), frekvenční rozsah 5 – 35 Hz, konstantní amplituda zrychlení 3 

g pro horizontální osy X, Y a 2 g pro vertikální osu Z. Doba trvání je 30 sekund 

na každou frekvenci. Během zkoušky bude armatura zatěžována tlakem 12 

MPa  a každých 10 minut bude provedena kontrola funkce otevřeno – zavřeno, 

kontrola těsnosti. 

Po ukončení všech zkoušek musí být provedena vizuální kontrola a funkční zkouška 

armatury. Pro splnění vyhovujících zkoušek nesmí armatura vykazovat mechanické 

poškození a nemůže být zjištěná netěsnost uzavíracího elementu a tlakové obálky 

armatury. 

Pokud se ověří funkčnost kovaného šoupátka A42 i při externích zkouškách a budou 

získány certifikáty zkoušek, mohou se armatury začít dodávat do jaderných a 

energetických zařízení. 
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