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Seznam použitých značek a symbolů 

 

Symbol Význam Jednotka 

D Průměr pístu pneumatického motoru [m] 

FC Celková osová síla [N] 

FO Zadaná osová síla [N] 

FKRIT Kritická síla na pístnici [N] 

FKRIT DOV Dovolená kritická síla na pístnici [N] 

FSK Skutečná síla na pístnici [N] 

H Pracovní zdvih pneumatického motoru [m] 

IRED Redukovaná délka pneumatického motoru [m] 

J Průřezový modul v ohybu [m4] 

Q Průtok vzduchu při přetlaku [m3·s-1] 

QMAX Max .spotřeba vzduchu při přetlaku [m3·s-1] 

QN MIN Min. spotřeba vzduchu za nor. podmínek 							 m ∙ s 	 
QN MAX Max. spotřeba vzduchu za nor. podmínek 							 m ∙ s  

Ro Odporová síla proti pohybu [N] 

TMIN Termodynamická minimální teplota [K] 

TMAX Termodynamická maximální teplota [K] 

TN Normální teplota [K] 

a Koeficient ztrátového odporu [1] 

d Průměr pístnice pneumatického motoru [m] 

dv Průměr vedení [m] 

k Součinitel bezpečnosti [1] 

p Přetlak v systému [MPa] 

pat Atmosferický tlak [Pa] 

pN Normální tlak [Pa] 

t Doba otevření klapek výsypného systému [s] 

tMIN Minimální teplota při které obvod pracuje [°C] 

tMAX Maximální teplota při které obvod pracuje [°C] 
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Úvod 

Pneumatický systém kolejových vozidel je obsažen ve všech konstrukcích osobních 

i nákladních vozů. Využívá se zde stlačeného vzduchu, který je vyráběn kompresorem 

v lokomotivě, kde je také filtrován a vysušen z důvodu, že se vagóny během provozu 

pohybují v oblastech, ve kterých dochází, během provozu pneumatického systému, 

ke značným výkyvům teplot, což by mohlo způsobit např. zamrzání vody obsažené 

ve vzduchu. 

Hlavní funkcí pneumatického systému je ovládání brzdového systému celé 

soupravy, v němž plní bezpečnostní funkci a také je využíván pro nástavby vozu, jako 

je např. pneumatický systém otevírání dveří u osobních vozů nebo k otevírání, popř. 

polohování výsypných klapek u nákladních vagónů, které jsou právě předmětem této 

diplomové práce. 

Sekundární rozvody pro nástavby nemohou být připojeny na hlavní rozvod 

vzduchu. Proto nástavby a brzdový systém mají každý své vedení. Systém brzd je 

podtlakový a vůz je odbrzděn pouze v případě, že je systém natlakován, což eliminuje 

nebezpečí nezabrzdění v případě, že by došlo např. k utržení hadice v některé části 

systému při provozu soupravy. 

Cílem této práce je navrhnout pneumatický systém pro zadaný vagón, jelikož 

navržené řešení bude následně prakticky realizováno při konstrukci vagónu. 

 

Pro tuto práci byli vytyčeny následující cíle: 

- popsat konstrukci podvozkové části, 

- popsat pneumatický brzdový systém, 

- popsat možnosti vysypávání vagónů včetně konstrukce klapek, 

- představit vagóny typu FANOO, 

- vypsat požadavky na pneumatický systém, 

- navrhnout pneumatické schéma, 

- dimenzovat pneumatické prvky včetně vzdušníku, 

- ověřit simulací a reálným zapojením funkci obvodu 
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1. Konstrukce 

1.1. Podvozková část 

1.1.1. Kola a nápravy 

Jednou z hlavních částí podvozku všech kolejových vozidel jsou kola a nápravy. 

Tyto podvozkové části jsou nejvíce namáhány a podléhají rychlejšímu opotřebení než 

ostatní částí podvozku [1].  

1.1.2. Kolová část nápravy  

Kola jsou základním komponent sestavy dvoukolí. Podle konstrukčního provedení 

je lze rozdělit na tří základní typy: celistvá neboli monobloková, obručová a pryží 

odpružená kola.  

Obručová kola používají především některé druhy lokomotiv. Jejich hlavní výhodou 

je, že po opotřebení obruče až na drážku se obruč vymění. Na druhou stranu je tento 

druh kol dražší na výrobu a vyznačují se větší hmotností, která následně zatěžuje 

tlumiče a pružiny vagónu. Skládá se z věnce kola (viz obr. 1.1), který je tvořen profilem 

kola, jenž usnadňuje průjezd zatáčkou a okolkem, který zabraňuje vykolejení. Na čele 

věnce je drážka sjetí, která označuje maximální možné opotřebení kola a kterou je nutné 

průběžně kontrolovat. Mezi věncem a nábojem je umístěna deska, která mívá tloušťku 

15 – 24 mm.  

 
Obrázek 1.1: Konstrukce kola[1] 
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Celistvá kola: deska kola se vyrábí ve dvou provedeních, přímá nebo prohnutá. 

Kola s přímou nebo lehce prohnutou deskou jsou nejčastěji u vozů v kombinaci 

s brzdovým kotoučem, který je k desce přišroubovaný. Prohnutá deska je provedena 

většinou v kombinaci se špalíkovou brzdou. Ta je buď jednostranná, nebo oboustranná 

(častěji). Prohnutá deska se používá u vozidel, u kterých se předpokládá intenzivní 

a časté brzdění (osobní vlaky). Věnec kola se může zahřívat až na teplotu 500 °C, 

přičemž se náboj kola zahřeje pouze na 40 °C. To zapříčiní deformaci desky, 

což je eliminováno díky prohnutému profilu kola, tzv. tepelně optimalizované kolo.  

Pryží odpružená kola: jde o kola speciálně vyvinutá pro tramvaje a metra, u kterých 

je vyžadováno snížených hlukových emisí vznikajících při jízdě vozidla a současně zde 

není tak vysoké zatížení náprav jako v případě dalších kolejových vozidel.  

Tlumení hluku zajišťuje pryžový segment, který snižuje úhel náběhové obruče, 

čímž se sníží hluk cca o 2 ÷ 3 dB. Ke snížení valivého hluku vznikajícího za jízdy 

přispívá i tlumič hluku, který je ke kolu připevněn. Instalací tohoto tlumiče hluku 

dosáhneme snížení hluku o 1 ÷ 5 dB. Pryžové segmenty mohou být na kolech rozloženy 

ve dvou uspořádáních. Podle uspořádání pryžových segmentů se kola rozdělují 

na hyperelastická kola a standardní pryžová kola. Hyperelastická kola mají pryžové 

segmenty rozděleny tak, že tíha vozu zatěžuje pryžové segmenty především na střih. 

U standardních pryžových kol jsou pryžové segmenty zatěžovány na tlak. 

Účinky tlumení zvyšují životnost vozu, komfort přepravy a vylepšují jízdní profil 

vozu. Hlavní nevýhodou je především vysoká cena, větší jízdní odpor a omezené 

využití špalkové brzdy. 

1.1.3. Nápravy kolejových vozidel  

Pomineme-li kola, jsou nápravy nejvýrazněji namáhanou částí vozu. 

Nápravy (viz obr. 1.2) nesou veškerou hmotnost vozu. Běžně se vyskytují nápravy 

s nápravovým zatížením až 30 tun. Za provozu kolejových vozidel dochází k vibracím, 

které způsobují proměnlivost zatížení. Na nápravy nepůsobí jen síly od hmotnosti vozu, 

ale působí na ně i síly od hmotností komponent, které dvoukolí obsahuje a také 

dynamické účinky síly vzniklé při brzdění. Nápravy určené pro hnací vozy obsahují 

jedno či dvě ozubená kola, přes která je přenášen krouticí moment a otáčky od pohonu. 

Náprava je dále výrazně namáhána ohybem za rotace. Proto musí být navržená náprava 

vždy posuzována k meznímu stavu únavového poškození, zvláště z důvodu vibrací 

působících od spojů na kolejích. Pokud by došlo při návrhu k chybě, popřípadě k chybě 
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v následné výrobě, mohlo by to mít nedozírné následky, jelikož by došlo k vykolejení 

celé jízdní soupravy.  

 
Obrázek 1.2: Náprava železničního vozu[1] 

 

Náprava má obvykle válcovitý tvar, viz obr. 1.2, a jednotlivé součásti 

jsou odstupňovány v závislosti na jejich namáhání a funkci. Na válcové části čepu 

jsou nasazena nápravová ložiska, ložiska jsou opatřeny ložiskovými těsnícími kroužky, 

které jsou umístěny na sedle vedle čepu z důvodu, aby nedocházelo k vnikání nečistot 

do ložiska. Těsnící kroužky bývají o 30 mm větší než čep.  

Další funkční částí nápravy je sedlo kola, u něhož je třeba počítat s přesahem 

pro následné nalisování kol. Nejčastěji má jmenovitý průměr sedla toleranční pole u6 či 

v6. Toto nalisování se provádí jak za tepla, tak i za studena. Převážně se využívá 

lisování za studena. 

Je-li je náprava určena k montáži na hnací vůz (lokomotivu), obsahuje sedlo s 

největším průměrem a pero drážkou pro ozubené kolo, jehož prostřednictvím je 

přenášen krouticí moment a otáčky z předovky na dvojkolí. Pro zabránění axiálního 

posunutí ložiska v jednom směru je sedlo ložiska rozšířeno o osazení.  
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Na čelech nápravy mohou být tři nebo čtyři díry pro šrouby a středící důlky. 

Ty se však vyskytují jen u nevrtaných náprav. Vrtání náprav se provádí ze dvou 

důvodů: pro lehčí detekci únavových trhlin a především snížení neodpružené hmotnosti 

nápravy.  

1.1.4. Výroba náprav  

Výroba kol tvářením za tepla se řídí normou ČSN EN 13262, která definuje postup 

a požadavky na výrobu. Dříve bylo běžné, že kola byla odlévaná, avšak v dnešní době 

je podíl odlévaných kol podstatně menší. S odlévanými koly se setkáváme například 

v Anglii, Polsku, Švédsku, Rakousku nebo USA.  

Proces výroby začíná ohřevem špalků v karuselové peci až na kovací teplotu 

(1200 °C). Po prohřátí na kovací teplotu jsou špalky vyjmuty a jejich povrch 

je mechanicky zbaven okují. V této fázi je zahřátý špalek připraven ke kování 

v kovacím lisu, kde se vytváří základní tvar kola. Výkovek je umístěn do válcovací 

stolice, kde je pomocí rotujících válců vyválcován věnec kola. Další a zároveň finální 

operací je prohýbání, které je prováděno v lisu. Po tepelném zpracování jsou kola 

třískově obráběna. Pro docílení předepsaných rozměrů a drsnosti je povrch kol broušen. 

Jako polotovar je volen předvalek čtvercového průřezu o hraně 150 nebo 300 mm. 

K výrobě náprav vozů i trakčních vozidel se volí ocel 12031 (1.0528). Ve zvláštních 

případech, jako jsou hnací nápravy motorových nebo elektrických vozů, je možné 

použít ocel 14240 (1.5069), 15230, 15260 (1.8159) a výjimečně 16423 (1.5735). 

Výrobní proces je zahájen ohřevem na 1250 °C. Po vyjmutí z pece jsou mechanicky 

odstraněny okuje. Dále následuje kování, kde je nejdříve vykován přibližně válcový 

tvar. Poté následuje kování sedel, čepů a dříků. Pro dosažení lepších mechanických 

vlastností jsou výkovky tepelně zpracovány normalizačním žíháním, kalením, 

popřípadě popouštěním. 
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Obrázek 1.3: Kování nápravy[1] 

 

Následujícím krokem při výrobě náprav je obrábění, kde jsou vytvořeny provizorní 

středící důlky. Následuje hrubování, zhotovení čel, děr se závity a opracování na čisto. 

Nápravy jsou nakonec broušeny, příp. v někdy i válečkovány. Na povrch může být 

nanesena cca 0,3 mm silná vrstva molybdenu, která zajistí vyšší odolnost materiálu 

proti vzniku vad v podobě únavových trhlin.  

1.1.5. Výroba dutých náprav  

Jednou z možností výroby duté nápravy je zhotovení plné nápravy a vyvrtání 

vnitřního jádra v ose nápravy. Jde o nenáročný způsob zhotovení, ale na úkor úspory 

materiálu a nástrojů.  

Další variantou je přímá výroba z tlustostěnných trubek příčným válcováním 

a následným zápustkovým kováním. Tento způsob je velmi drahý a vyžaduje jakostní 

výchozí materiál s minimálními rozměrovými odchylkami a s bezvadným povrchem.  

Duté nápravy lze také vytvořit odporovým přivařením plného čepu a sedla k dříku 

z tlustostěnné trubky. Kromě vysokých nákladů za tlustostěnné trubky se v tomto 

případě vyskytuje problém jakosti a spolehlivosti svaru ve velmi namáhaném místě 

zatíženém vibracemi.  

Ještě v Československé republice si nechal Ing. Hoferek patentovat způsob výroby 

vnitřním tlakem vody. Tuto metodu odzkoušely Železárny a drátovny Bohumín. 

Výchozím materiálem pro nápravy byla kruhová ocel o průměru 130 mm. 

Po opakovaných ohřevech na 1150 °C se napěchovala sedla a nákružky. Následovalo 

vrtání otvoru o průměru 55 mm v ose nápravy. Po novém ohřevu se výkovek vložil 

do dvoudílné zápustky svírané radiálně v lisu silou až 35 MN. K čelům výkovku byli 
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Obrázek 1.4: Nákres výsypného vagónu typu FANOO
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Vozidla jsou vyráběna svařováním z oceli, která je ošetřena speciálním nátěrem 

odolávajícími vysokým abrazním vlastnostem převážených materiálů. Vozidlo 

je stavěno jako jeden svařovaný celek a tvoří samonosnou konstrukci.  

Vozy jsou vyráběny a vždy uzpůsobeny přímo dané aplikaci, přičemž mezi 

nejdůležitější aspekty patří klimatické podmínky a  typ přepravovaného materiálu. 

Vzhledem k tomu, že pneumatické motory jsou přímo v místě, kde se nachází sypký 

materiál, je nutné počítat s větším odporem proti pohybu. 

Pneumatický systém vyklápěcího systému, který ovládá mechanicky 

synchronizovanou dvojici klapek, je navrhován pro nejnovější modifikaci tohoto vozu, 

kdy bude tento navržený pneumatický systém namontován na nákladním vagónu typu 

FANOO. Proto je kladen důraz na praktické ověření funkčnosti systému. 

1.3. Varianty vykládání nákladních vagónů 

Podle způsobu vyklápění lze rozdělit systém vyklápění na dvě skupiny: 

 a) bez rotace vagónu 

 b) s rotací vagónu podle podélné osy 

1.3.1. Vyklápění bez rotace vagónu  

Nákladní vagóny s vyklápěním bez rotace vagónu se dále dělí dle tvaru podlahy [2]. 

– S podlahou tvaru W. Tento tvar podlahy se nazývá střechovitá nebo sedlová. 

Samotná podlaha je pevná. Výsypné dveře tvoří část bočnic a jsou pohyblivé, 

viz obr. 1.5. Umožňují sypání substrátu vně koleje. 

 

Obrázek 1.5: Schematické znázornění příčného řezu skříně a fotografie vozu s 
podlahou tvaru W – vůz řady Falls[2] 
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– S podlahou, která má rovněž tvar písmene W, ale na rozdíl od předchozího případu 

jsou výsypné klapky na vnější i vnitřní straně, viz obr. 1.6. To umožňuje sypat náklad vně 

koleje i mezi ně.  

 
Obrázek 1.6: Vůz s nízko položenými výsypnými otvory, umožňující vyložení dovnitř i 

vně koleje[2] 

 

– S podlahou tvaru X. Ve spodní (nejužší) části podlahy jsou na obou stranách 

výsypné klapky. Rovnice bočnic obvykle navazuje na další plochy, které usměrňují 

sypání materiálu ke stranám. Tím vzniká v příčném řezu tvar písmene X, viz obr. 1.7.  

 

Obrázek 1.7: Vůz s podlahou tvaru X, umožňující vysypání nákladu na levou nebo 
pravou stranu vozu[2] 

 

– S podlahou tvaru V. Výsypné klapky jsou umístěné v nejnižším místě na ose vozu, 

viz obr. 1.8. Materiál se jimi sype přímo dolů. Tento typ vysypávání je řešen v této 

diplomové práci.  
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Obrázek 1.8: Vůz se středovými otočnými klapkami [2] 

 
 

1.3.2. Vyklápění s rotací vagónu 

Tato varianta je výhodná z důvodu, že zde není tak velké riziko zamrzání sypkého 

materiálu v zimním období, jelikož tvar vagonu směrem nahoru je pro vysypávání 

výhodnější než tvar klapek, kterými vagóny disponují. Nutné je však zmínit, že tato 

varianta vyklápění má technicky značně náročné řešení. Vzhledem k váze vagónu 

je nutné zajistit velice robustní konstrukci. Tato konstrukce se obtížně vyvažuje 

vzhledem k tomu, že během vysypávání se výrazně mění váha vagónu. Výhodou tohoto 

řešení je možnost využití vagónů, které nejsou vybaveny výsypnými klapkami, a tudíž 

jsou levnější na výrobu. Tato varianta vyklápění se však vyplatí pouze u velkých 

spotřebitelů těchto sypkých materiálů, mezi něž lze zařadit velké tepelné elektrárny, kde 

je značná hodinová spotřeba uhlí. Tyto výsypné systémy jsou velice často vyrobeny tak, 

že dochází k vyklápění několika vagónů naráz. Díky několikanásobnému vysypávání ve 

stejný čas je kompenzována nízká úhlová rychlost, která je díky značné váze vagonu 

omezena, čímž se zvyšuje produktivitu vysypávání. Zařízení pro rotační vysypávání 

nákladních vagónů je zobrazeno na fotografii na obr. 1.9. Toto výsypné rotační zařízení 

je instalováno na výkonné tepelné elektrárně v Rusku, kde je vysoká spotřeba uhlí a při 

vysypávání by mohlo hrozit zamrzání uhlí. 
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Obrázek 1.9: Rotační zařízení pro vysypávání vagón
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proto je její spodní hrana zajištěna hřídelem, vysunutím pneumatického válce nebo musí 

polohu klapky zajišťovat ovládací mechanismus.  

d) Úplně rovná klapka, která na rozdíl od předchozích případů koná posuvný pohyb, 

viz obr. 1.10d. K jejímu otevření se často využívá vřetenový mechanismus, který 

polohu klapky zajišťuje svou samosvorností.  

 

Obrázek 1.10: Druhy výsypných klapek. Silnou čárou je znázorněná stěna klapky, šipky 
vyznačují pohyb klapky a souvisejících části při otevírání[2] 

 

1.5. Popis vagónů typu FANOO 

Vagony typu FANOO se používají pro přepravu sypkých materiálů, jako je uhlí, 

písek, vápno. Největším světovým výrobcem tohoto typu vagónu je švédská společnost 

KIRUMA WAGON. Vagóny FANOO se vyrábějí v řadě, která obsahuje 4 typy těchto 

vagónů. Jednotlivé typy se od sebe liší především hodinovou kapacitou. 

Model vagónu FANOO je zobrazen na obr. 1.11. Na obr. 1.5 je schematické 

zobrazení vagónu typu FANOO. 
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Obrázek 1.11: Vagón FANOO 
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2. Brzdový systém kolejových vozidel 

Dle dopravního řádu drah je nutné, aby veškeré vlaky (spojená kolejová vozidla), 

jejichž stanovená rychlost je vyšší než 40 km/h, byly brzděny průběžnou samočinnou 

brzdou [7].  

Tento požadavek na samočinnou průběžnou brzdu plní v současnosti používaná 

tlaková brzda. 

–  je-li brzda průběžná, potom umožňuje ovládat brzdy všech vozidel z jednoho 

 místa (obvykle brzdičem vedoucím z hnacího vozidla) a umožňuje rovněž 

 zabrzdit vlak z jakéhokoliv místa vlaku pomocí tzv. záchranné brzdy 

–  samočinná brzda uvede brzdu do provozu samočinně po roztržení vlaku nebo 

 poškození tlakového potrubí - brzdový systém je tedy navržen tak, že je 

 odbrzděn, je-li pod tlakem 

Stlačený vzduch slouží jednak k vyvození brzdící síly v brzdových válcích 

(většinou membránového typu) jednotlivých vozidel a rovněž k ovládání funkce brzdy 

všech vozidel vlaku, pomocí změny tlaku v hlavním potrubí. Po naplnění všech prostor 

brzdy (hlavní potrubí a všechny tlakové jímky tlakové brzdy všech vozidel) na provozní 

tlak 5 bar je tato průběžná brzda odbrzděna a připravena k použití. K úplnému 

provoznímu zabrzdění dojde snížením tlaku v hlavním potrubí na tlak 1,5 až 3,5 bar, 

přičemž maximální tlak v brzdovém válci může být 3,7 až 3,9 bar. Pokud se dále sníží 

tlak v hlavním potrubí není už dále zvyšován brzdící účinek. To však neplatí při náhlém 

a úplném odvětrání hlavního potrubí, kdy je zavedeno rychločinné brzdění, označované 

také jako rychlobrzda. 

2.1. Schéma tlakové části brzdy 

Stlačený vzduch, který je nezbytně nutný pro provoz samočinné tlakové brzdy, 

je dodáván pomocí potrubí a hadic z hnacího vozidla (obr. 2.1, poz. 1), který přes 

zpětný ventil (obr. 2.1, poz. 2) naplní stlačeným vzduchem hlavní vzduchojem (obr. 2.1, 

poz. 3) na tlak až 11 bar. Z hlavního vzduchojemu je tlakový vzduch přiveden 

k ovladačům brzdy – brzdičům. Brzdičem samočinné brzdy (obr. 2.1, poz. 4) je tlakový 

vzduch distribuován z hlavního vzduchojemu před dvojitou záklopku (obr. 2.1, poz. 6), 

která oddělí brzdový válec lokomotivy (obr. 2.1, poz. 7) a samočinnou brzdu. 

Brzda na lokomotivě je neprůběžná a nazývá se přímočinná. 
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Obrázek 2.1: Schéma samočinné tlakové brzdy[7] 

 

Brzdičem samočinné brzdy (obr. 2.1, poz. 5) na stanovišti strojvedoucího 

je ovládána hodnota tlaku v hlavním potrubí (obr. 2.1, poz. 14). Hlavní potrubí 

je u všech vozidel vlaku propojené hadicemi s hlavicemi brzdových spojek (obr. 2.1, 

poz. 13), které při otevření kohoutů nejprve naplní vzdušníky, vedení a celý zbytek 

pneumatického systému. Tím se vytvoří zásoba tlakového vzduchu ve vzduchojemech 

(obr. 2.1, poz. 8) na jednotlivých vozidlech včetně samočinné lokomotivy. 

Následně je snižováním tlaku v hlavním potrubí dán impulz všem brzdovým 

rozváděčům vlaku (obr. 2.1, poz. 9), které na základě rozdílu tlaků v rozvodovém 

vzduchojemu vozidla (není zobrazen) a v hlavním potrubí pustí příslušné množství 

tlakového vzduchu z pomocného vzduchojemu (obr. 2.1, poz. 8) do brzdového válce 

(obr. 2.1, poz. 7). 

Po následném zvýšení tlaku v hlavním potrubí (obr. 2.1, poz. 14) sníží brzdový 

rozváděč tlak v brzdovém válci odvětráním přebytečného tlaku do atmosféry. 

2.2. Funkce samočinné tlakové brzdy 

Nejdůležitějším parametrem při navrhování průběžné tlakové brzdy kolejových 

vozidel je její průrazná rychlost. Průrazná rychlost brzdy [m·s-1] je vypočítána jako 

poměr délky hlavního potrubí od brzdiče, ze kterého je při ovládání brzdy potrubí 

odvětráno do atmosféry, po koncový spojkový kohout posledního zapojeného vozidla 
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do průběžné brzdy k času, za který se po započetí odvětrání potrubí začne plnit brzdový 

válec posledního vozidla. 

Tato průrazná rychlost tlakové brzdy kolejových vozidel se běžně pohybuje mezi 

250 až 280 m·s-1. Z této hodnoty průrazné rychlosti lze dopočítat, s jakým zpožděním 

od započetí brzdění v dané části vlaku zabrzdí vozidlo. Při délce hlavního potrubí 500 m 

a průrazné rychlosti 250 m·s-1 zabrzdí vozidlo s prodlevou 2 sekundy. 

 

Obrázek 2.2: Změna tlaků v prostorách samočinné brzdy[7] 

 

V grafu na obr. 2.1 je znázorněn průběh tlaku v brzdovém válci při rychločinném 

brzdění (rychlobrzda) brzdičem lokomotivy a následném odbrzdění. Úsek křivky 

průběhu tlaku v hlavním potrubí je označen pozicí 1. Tato pozice znázorňuje stav, 

kdy je průběžná brzda odbrzděna (natlakována na provozní tlak 5 bar). Na této křivce 

následuje úsek 2, kdy je pomocí brzdiče prudce snížen tlak v hlavním potrubí a zároveň 

dochází na křivce změny tlaku v brzdovém válci k nárůstu tlaku - úsek 3. Nárůst tlaku 

v brzdovém válci je v počáteční fázi velmi rychlý a nazývá se náskok brzdy. 

Regulaci tlaku v brzdovém válci v závislosti na změně tlaku v hlavním potrubí 

a následně opětovné plnění pomocného vzduchojemu zajišťuje na každém vozidle jeho 

brzdový rozváděč. Rozváděč přepouští stlačený vzduch potřebný k plnění brzdového 

válce z pomocného vzduchojemu vozidla. Čas t1, který odpovídá 95 % naplnění 

brzdového válce na maximální tlak, se říká doba plnění brzdového válce. Doba plnění 

brzdového válce odpovídá režimu brzdění, na který je nastavena brzda na vozidle, viz 

tabulku 1. 
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Tabulka 1: Doba plnění a odvětrání vzhledem k režimu brzdy 

Režim brzdění Doba plnění [s] Doba odvětrání [s] 

G – nákladní 18 až 30 45 až 60 

P – osobní 6 až 10 15 až 20 

R – rychlík 3 až 5 15 až 20 

 

Každému režimu v tabulce 1 odpovídá doba odvětrání brzdového válce, kterou 

v grafu na obr. 2.1 reprezentuje čas t2. Čas t2 je doba, za kterou od začátku odbrzďování 

z úplného provozního zabrzdění poklesne tlak v brzdovém válci na hodnotu 0,4 bar. 

Režimy brzdy s rychlým vývinem brzdné síly (P, R, R+Mg) zahrnujeme 

do prvního způsobu brzdění. Režim R+ Mg je režim brzdy rychlík se zapnutou 

magnetickou kolejnicovou brzdou. Druhý způsob brzdění s pomalým vývinem 

brzdného účinku zahrnuje pouze režim G a je používán pro nákladní vlaky z důvodu 

velké převážené hmoty proti vlakům osobním. 

Pro zrychlení brzdného účinku průběžné brzdy je možné instalovat do systému 

kromě hlavního brzdiče v hnacím vozidle také potrubní zesilovač, který reaguje 

na prudký pokles tlaku v hlavním potrubí jeho dalším odvětráním na více místech (více 

potrubních zesilovačů). Tento potrubní zesilovač je většinou nutné instalovat do vozů, 

které se pohybují vyšší rychlostí (nad 100 km/h) a kde zpoždění vlivem průrazné 

rychlosti značně prodlouží brzdou dráhu, což v případě kritického brzdění může zamezit 

rozsáhlým škodám. 

 

2.3. Elektropneumatická brzda 

Elektropneumatické brzda je pouhou nástavbou brzdy tlakové, u níž je zachována 

funkce průběžné brzdy, avšak systém je doplněn elektropneumatickými ventily, 

které jsou vzájemně propojeny pomocí UIC vedení. Toto vedení zkrátí reakční čas 

brzdy ještě více oproti potrubnímu zesilovači, jelikož systém reaguje prakticky ihned a 

nečeká na pokles tlaku v hlavním potrubí. 

Pro funkci elektropneumatické průběžné brzdy musí být, k lokomotivě vybavené 

brzdičem elektropneumatické (EP) brzdy připojeny vozy vybavené funkčním zařízením 

EP brzdy, propojeno kromě hlavního napětí i napětí napájecí a UIC vedení od 
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lokomotivy až k poslednímu vozu. Vozy vybavené EP brzdou jsou označeny žlutou 

značkou EP, viz obr. 2.3. 

 

Obrázek 2.3: Značka EP brzdy na voze[7] 
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3. Řešení problematiky 

3.1. Požadavky na pneumatický systém   

Zadavatelem diplomové práce je společnost Parker Hannifin, která si stanovila 

následující požadavky na pneumatický systém: 

– 2 pneumatické válce se zdvihem 580 mm 

– osová síla 10 kN na jeden válec 

– obě klapky se otevírají a zavírají současně 

– systém nemá blokovací válec – blokování je zajištěno pákou 

– ovládání otvírání a zavírání klapek je z obou stran vagónu (čel) 

– odblokování je realizováno mechanickou pákou                   

– otvírání a zavírání klapek pneumatickými válci 

– možnost připojení externího zdroje vzduchu přes rychlospojku 

– doba otevření maximálně 10 s 

– pracovní teplota okolí -40 ÷ +30 °C 

– vzdušník musí být navržen tak, aby pokryl dva pracovní cykly (tzn. otevření a zavření 

obou klapek) 

– pracovní tlak v systému 5 ÷ 10 bar 

 

3.2. Klapky výsypného systému 

Umístění klapek výsypného systému je v ose kolejiště. Kolejiště je v místě, 

kde bude docházet k vysypávání materiálu opatřeno otvorem po celé délce vagónu tak, 

aby mohl sypký převážený materiál propadávat mezi kolejemi do zásobníku, který se 

nachází pod kolejemi. 

Samotné klapky jsou tvořeny dvěma svařenci z pevnostní oceli, viz obr. 3.1, které 

jsou v horní části spojeny táhly. Táhla zaručují synchronní chod otevírání klapek 

a zamezují nerovnoměrné zatížení v neprospěch jedné klapky.  

Samotné čepy pneumatických motorů jsou osazeny v těsné blízkosti těžiště klapky 

tak, aby byl co nejlépe využit potenciál motoru. Ten je z časového pohledu nejčastěji 

zasunut a není procentuálně, oproti otevírání, téměř zatížen. To je výhodné obzvláště při 

úvaze, že při delším stání vagonu a po několikaletém provozu může systém vykazovat 

určité netěsnosti.  Díky táhlovému mechanismu osazenému v horní části klapek dochází 

v průběhu zdvihu k nelineárním změnám zatížení a pákový mechanismus pomáhá 
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motorům s otevřením tak, že snižuje osovou sílu na válec a zamezuje p

jednoho z válců. Z tohoto d

válec dvojnásobnou osovou sílu než je v požadavku.

 

Válce jsou umístě

nímž jsou v přímém styku

dimenzovat, volit a orientovat

kdy může dojít např. k zamrznutí v

uhlí), který poté může tvrd

poškodit. Z těchto dů

byly zespoda (směrem ke koleji).

motoru nebyly tímto padajícím blokem p

pneumatických motorů
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řením tak, že snižuje osovou sílu na válec a zamezuje p

tohoto důvodu není třeba z bezpečnostních dů

válec dvojnásobnou osovou sílu než je v požadavku. 

Obrázek 3.1: Poloha válců na klapkách 

 

jsou umístěny přímo v prostoru, kde se nachází přepravovaný materiál, s 

ímém styku. Je tedy nutné veškeré prvky (hadice, škrtící ventily, válce)

volit a orientovat tak, aby nebyly poškozeny hlavně př

že dojít např. k zamrznutí většího bloku přepravovaného materiálu (nej

ůže tvrdě dopadnout na části pneumatického systému a tento systém 

důvodů bych navrhl otočit válec tak, aby porty pro p

ěrem ke koleji). Tak by namontované škrtící ventily v pneumatickém 

tímto padajícím blokem přepravovaného materiálu poškozeny. Umíst

otorů a táhel přepákování jsou zobrazeny na modelu na obr
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ením tak, že snižuje osovou sílu na válec a zamezuje přetěžování 

nostních důvodů počítat na jeden 

 

 

řepravovaný materiál, s 

nutné veškeré prvky (hadice, škrtící ventily, válce) 

ě při nakládce materiálu, 

epravovaného materiálu (nejčastěji 

ásti pneumatického systému a tento systém 

porty pro připojení hadic 

namontované škrtící ventily v pneumatickém 

epravovaného materiálu poškozeny. Umístění 

epákování jsou zobrazeny na modelu na obr. 3.2. 
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3.3. Návrh pneumatického obvodu

3.3.1. Označení pneumatických prvků

Pro značení prvků

v níž jsou prvky označ
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Obrázek 3.2: Poloha válců na klapkách 

Návrh pneumatického obvodu 

Označení pneumatických prvků 

ení prvků jsem zvolil alfanumerickou metodu podle p

jsou prvky označovány dle schématu zobrazeného na obr. 3.3 zobrazeném níže.

Obrázek 3.3: Systém značení pneumatických prvk
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etodu podle předpisu VDI 3260, 

3.3 zobrazeném níže. 

 

ení pneumatických prvků 
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Dle použití daného typu jednotky se mění ve značení písmeno, dle tabulky 2. 

Tabulka 2: Typové označení 

Označení Typ Příklad 

P Čerpadla a kompresory Pístový kompresor 

A Pohony Válec, rotační motor 

M Motory pohonů Elektromotor 

S Snímače signálů Tlačítko START 

V Ventily 5/3 rozváděč 

Z Ostatní typy jednotek Jednotka úpravy vzduchu 

 

Tento typ značení je využit na následném schéma, které bude použito při reálném 

sestavení obvodu na nákladním vagónu, ověření v laboratoři a simulaci. 

3.3.2. Návrh pneumatického obvodu 

Dle požadavkového listu, který je uveden v kapitole 3.1 jsem navrhl následující 

pneumatický obvod (obr. 3.4). 
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Z důvodu, že je požadováno pneumatický systém ovládat nezávisle ze

které se nachází na opa

bistabilních 5/3 rozvád

rozváděče budou plnit pomocí dvojice logických prvk

signálních členů, které budou 

ve středu vagónu z dů

Pro eliminaci ráz

je obvod osazen dvojicí šk

do výstupů z hlavního rozvád

možným tvrdým kontaktem s p
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Obrázek 3.4: Navržený pneumatický obvod

 

vodu, že je požadováno pneumatický systém ovládat nezávisle ze

které se nachází na opačném konci vagónu, bylo zvoleno ř

bistabilních 5/3 rozváděčů s odvzdušněním ve střední poloze

e budou plnit pomocí dvojice logických prvků OR 

eré budou řídit hlavní rozváděč (1V3). Ten bude umíst

edu vagónu z důvodu zajištění stejně dlouhého vedení pro oba válce

Pro eliminaci rázů na pneumatické motory při dojezdu do koncových poloh 

obvod osazen dvojicí škrtících ventilů (1V4 a 1V5), které budo

hlavního rozváděče (1V3)  z důvodu ochrany těchto škrtících ventil

možným tvrdým kontaktem s přemrzlým sypkým materiálem převáženém v tomto voze.
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Navržený pneumatický obvod 

vodu, že je požadováno pneumatický systém ovládat nezávisle ze dvou plošin, 

ném konci vagónu, bylo zvoleno řešení pomocí dvou 

ední poloze (1S1 a 1S2). Tyto 

 (1V1 a 1V2) funkci 

bude umístěn přibližně 

 dlouhého vedení pro oba válce (1A1 a 1A2).  

i dojezdu do koncových poloh 

, které budou vmontovány přímo 

chto škrtících ventilů před 

řeváženém v tomto voze. 
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Jelikož tlak v pneumatickém systému nákladního vlaku je proměnný mezi 0,5 MPa 

a 1 MPa, bude redukční ventil nastaven na spodní hranici, tedy 0,5 MPa pro tento tlak 

budou dále navrženy válce. Jeden z požadavků je, aby při odpojení vozu od zdroje 

vzduchu mohl proběhnout alespoň jeden pracovní cyklus (otevření a zavření). To bude 

provedeno pomocí vzduchojemu o definovaném objemu, před kterým bude umístěn 

jednosměrný ventil, aby v případě upadnutí hadice nebo jiného problému na průchozím 

pneumatickém systému nedošlo k poklesu tlaku ve vzduchojemu. Z důvodu, aby 

tlakové výkyvy v celém systému nebyli příliš velké, a aby byl obvod ochráněn, bude 

instalována za vzduchojem filtrační a regulační jednotka pro úpravu stlačeného 

vzduchu. Filtrační a regulační jednotka bude jednak chránit pneumatické prvky před 

možným znečištěním z tlakového vzduchu, a také, jelikož je regulační jednotka osazena 

odvzdušňovacím ventilem, bude zastávat i funkci bezpečnostní. Tento ventil je 

nezbytný bezpečnostní prvek pneumatického systému, jímž je možné odvzdušnit celý 

systém. 

Bezpečnostní odvzdušňovací ventil doporučuji provést tak, aby jeho manipulace 

byla možná pouze s použitím speciálního nářadí, např. čtyřhranného klíče. To z důvodu, 

že při neoprávněném zásahu dojde k vypuštění vzduchu z celého systému. V této situaci 

může dojít k tomu, že vlivem průsaků na hlavním rozváděči postupně poklesne tlak ve 

válcích. 

Rozmístění pneumatických prvků je schematicky znázorněno na obr. 3.5. Z náčrtu 

je patrné, že na jedné z plošin je osazena dvojice vzduchojemů, kdy jeden vzduchojem 

patří k brzdovému systému a jeden vzduchojem patří k pneumatickému systému 

manipulace s klapkami. Prvky brzdového systému jsou znázorněny červeně, této barvě 

odpovídá i skutečné provedení na vagónu. Žlutě jsou označeny prvky a vedení 

pneumatického systému manipulace s klapkami. Díky nepříliš kontrastnímu provedení, 

ale snaze dodržet reálné barvy bude tento obrázek uložen na přiloženém CD u 

diplomové práce v plné velikosti, kde si lze prohlédnout detaily umístění. Návrh 

koncepce rozložení prvků je potřebný zejména pro správnou volbu délky hadic silové 

části. Znázorněné prvky neodpovídají svými rozměry a tvary skutečným prvkům, ale 

jsou uvedeny pouze pro získání představy o jejich rozmístění na vagónu. 
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Obrázek 3.5: Rozmístění pneumatických prvků 
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3.3.3. Dimenzování pneumatických válců 

Dle požadavků na pneumatický systém uvedených výše jsem provedl dimenzování 

pneumatického motoru pro osovou sílu 10 kN a zdvih 580 mm. 

– Stanovení zatěžující síly 

 = 10	 = 10	000	N 

 

(1) 

 = ∙ = 0,3 ∙ 10000 = 3000	N (2) 

 

Koeficient a je možné volit od 0,1 do 0,3 v závislosti na pasivním odporu. 

Jelikož jsou pneumatické motory umístěny přímo v převáženém materiálu, bude 

docházet ke kontaktu těchto abrazivých částic s pístnicí. Proto volím nejvyšší koeficient 

i za cenu předimenzování systému. 

 = + = 10	000 + 3	000 = 13	000	kN (3) 

 

– Výpočet velikosti průměru pístu 

= => = => ∙4 = => = 4 ∙∙ => = 4 ∙∙  

 

 

(4) 

= 4 ∙∙ = 4 ∙ 13	0005 ∙ 10 ∙ = 0,1819	 = 182	mm 

 

(5) 

– Volba pneumatického motoru 

 Na základě výpočtu průměru pístu jsem z katalogu firmy Parket Hannifin zvolil 

nejbližší vyšší válec s požadovaným zdvihem (viz obr. 3.6). Jako vhodný volím 

válec s označením: 

PARKER P1D-T200QS-0580D 
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Obrázek 3.6: 

 

Válec je zvolen pro nejnižší pracovní tlak v obvodu 0,5 MPa a 

odolnost, jelikož obsahu

v přímém kontaktu se sypkým materiálem který má abrazivní vlastnosti.

– Ověření výpočtu 

Pro ověření dosažení požadované síly v

skutečnost dosazením do následující vztahu:

 = ∙ 1 +∙
Nejnižší možný požadovaný tlak v obvodu je 0,5 MPa, maximální síla bude 

vyvinuta s dostatečnou tlakovou rezervou 

3.3.4. Kontrola na vzpěr

Kontrolou na vzpě

pístnice příliš malý vzhledem

že redukční ventil jednotky pro úpravu stla

na tento tlak bylo také po

pozitivním výsledkem.

– Skutečná síla na pístnici
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: Pneumatický přímočarý motor Parker Hannifin 

Válec je zvolen pro nejnižší pracovní tlak v obvodu 0,5 MPa a 

jelikož obsahuje kvalitnější stírací kroužek. Důvod volby je ten, že je

ímém kontaktu se sypkým materiálem který má abrazivní vlastnosti.

 

ení dosažení požadované síly včetně ztráty zvýšeným t

nost dosazením do následující vztahu: 

∙ 4 = 10	000 ∙ 1 + 0,3 ∙ 4∙ 0,2 = 4,138 ∙ 10 	
Nejnižší možný požadovaný tlak v obvodu je 0,5 MPa, maximální síla bude 

čnou tlakovou rezervou - výpočet je tímto ověřen.

Kontrola na vzpěr 

Kontrolou na vzpěr při plném vysunutí lze ověřit ze skutečnosti, zda 

íliš malý vzhledem k její délce při daném zatížení. Vzhledem k tomu, 

ní ventil jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu bude nastaven na 

na tento tlak bylo také počítáno zatížení předpokládám, že výpo

pozitivním výsledkem. 

kutečná síla na pístnici 

= 1 ∙ ∙ 24 = 5 ∙ 105 ∙ ∙ 0,224 = 15708	N
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arý motor Parker Hannifin řady P1D-T [9] 

Válec je zvolen pro nejnižší pracovní tlak v obvodu 0,5 MPa a pro jeho zvýšenou 

vod volby je ten, že je pístnice 

ímém kontaktu se sypkým materiálem který má abrazivní vlastnosti. 

 ztráty zvýšeným třením ověřím tuto 

= 0,414	MPa (6) 

Nejnižší možný požadovaný tlak v obvodu je 0,5 MPa, maximální síla bude 

ěřen. 

čnosti, zda není průměr 

m zatížení. Vzhledem k tomu, 

eného vzduchu bude nastaven na 0,5 MPa, a 

dpokládám, že výpočet dopadne s 

N (7) 



Diplomová práce 

VŠB-TUO  - 37 - 

– Kontrola pístnice na ohyb 

 = ∙64 = ∙ 0,0564 = 3,07 ∙ 10 	m  (8) 

– Redukovaná délka 

 = 2 ∙ + 0,1 = 2 ∙ 0,58 + 0,1 = 1,26	m (9) 

konstanta 0,1 m je připočtena jako délka ukotvení motoru. 

– Kritická síla 

 = ∙ ∙ = ∙ 2,1 ∙ 10 ∙ 3,07 ∙ 101,26 = 400789,5	N (10) 

– Přípustná síla 

 	 = = 400789,55 = 80157,9	  (11) 

 ≤ 	  (12) 

 15708 ≪ 80157,9 − VYHOVUJE (13) 

 

3.3.5. Spotřeba vzduchu 

Čas vysunutí zkracuji na 8 sekund, 2 sekundy nechávám jako rezervu pro rozběh. 

To si můžu dovolit, jelikož čas 10 sekund je čas maximální - kratší nevadí. 

 = => = = 0,5808 = 0,0725	m ⋅ s  (14) 

 = ∙ ∙ = ∙4 ∙ ∙ = ∙ 0,24 ∙ 0,0725 ∙ 2 = 4,56 ∙ 10 	m ⋅ s  (15) 

– Přepočet na technické normální podmínky - min. teplota 

tMIN. = -40 °C  TMIN = 233 K 

 	 = ∙ ∙ = ∙ + ∙ = 4,56 ∙ 10 ∙ 1 + 5 ∙ 101 ∙ 10 ∙ 293233 (16) 

 = 0,0344	m ⋅ s = 34,4	d ⋅ s 	~	2065	l ⋅ min   

– Přepočet na technické normální podmínky - max. teplota 

tMAX. = 30 °C  TMAX = 303 K 



Diplomová práce 

VŠB-TUO  - 38 - 

 	 = ∙ ∙ = ∙ + ∙ = 4,56 ∙ 10 ∙ 1 + 5 ∙ 101 ∙ 10 ∙ 293303 (17) 

 = 0,0265	m ⋅ s = 26,45	d ⋅ s 	~	1590	l ⋅ min   

 

Navrhuji objem vzdušníku na dva odběry při nejvyšší spotřebě vzduchu, která 

nastane při nejnižší pracovní teplotě -30 °C, jež je požadována pro tento obvod. 

Výpočet velikosti vzdušníku je v kap. 3.3.9 

3.3.6. Výpočet světlosti potrubí 

Z nejvyššího manometrického průtoku, který jsem vypočetl z rov. 15 převedu pro 

potřeby vzorce průtok na m3·h-1 a zvolím rychlost vv v potrubí, která se volí v rozmezí 

20 ÷ 40 m·s-1, vypočtu světlost potrubí: 

 = 4,56 ∙ 10 	m ∙ s ≈ 16,5	m ∙ h 	  

 = 18,8 ∙ = 18,8 ∙ 16,540 = 12,07	mm (18) 

Z důvodu použití hadicového systému typu Parker PUSH-LOK volím nejbližší 

možný rozměr, a to rozměr s označením 1/2". Tento rozměr má průměr 12mm, tudíž 

rychlost dosažená ve vedení bude nepatrně vyšší, než se kterou bylo počítáno – 

VYHOVUJE. Zvětšovat průměr hadice nedoporučuji z důvodu, že prvky v katalogu 

mají největší průměr připojení G 1/2" a v případě vedení většího průřezu by sice došlo 

ke snížení rychlosti ve vedení, ale k prodražení celého systému.  
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3.3.7. Specifikace prvků 

Dle navrženého schématu uvedeném na obr. 3.4 jsem z katalogu Parker Hannifin 

zvolil následující pneumatické prvky. Prvky jsou rozděleny do dvou tabulek, 

přičemž v tabulce 3 jsou prvky pro silovou část pneumatického obvodu, v tabulce 4 pak 

jsou prvky pro signální (řídící) část obvodu. 

Tabulka 3: Pneumatické prvky silové části obvodu 

Prvek Označení 
Označení v 

obvodu 
Kusů 

Jednosměrný ventil RHDI1/2CF OZ7 1 

Jednotka pro úpravu 

stlačeného vzduchu 
P3XEA14EGABNNN OZ3 1 

Hlavní rozváděč P2LDX614PP 1V3 1 

Škrtící jednosměrný ventil 7140 21 21 1V4 a 1V5 2 

Pneumatické válce P1D-T200QS-0580 1A1 a 1A2 2 

 

 

Tabulka 4: Pneumatické prvky signální (řídící) části obvodu 

Prvek Označení 
Označení v 

obvodu 
Kusů 

Signální (řídící) rozváděč P2LBX81422 1S1 a 1S2 2 

Logický prvek "OR" G1/4" - B53005A 1V1 a 1V2 2 

Manometr PGF1001010 0Z1 a 0Z2 2 
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Tabulka 5: Šroubení, hadice a příslušenství 

Prvek Označení 
Označení v 

obvodu 
Kusů 

Kulový ventil 0489 13 21 OZ3 1 

Rychlospojka 51 SB AW21 SPN 1V3 1 

Manometr PGF1001016 0Z8 1 

Potrubí silové části R15x1CF - 1 

Hadice silové části 801-8-BLU-RL - 15 metrů 

Hadice řídící části 801-4-BLU-RL - 20 metrů 

T-kus silové části 3604 14 00 - 4 

X-kus silové části 0908 00 21 - 1 

T- kus řídící části 3604 08 00 - 2 

PUSH-LOK koncovka 

silové části 
30182-6-8 - 12 

PUSH-LOK koncovka 

řídící části 
30182-4-4 - 20 

Uchycení pneumatického 

válce přední 
P1C-4TMTB - 2 

Uchycení pneumatického 

válce zadní 
KY6867 - 2 

 

Zvolené prvky silové části, které jsou uvedeny výše, budou v další části této práce 

doplněny o průtokovou propustnost a bude ověřeno, zda celkový průtok je větší než 

průtok požadovaný. 

3.3.8. Průtoková propustnost 

Pro správnou funkci a splnění dynamického předpokladu, kdy je stanovena 

maximální doba otevírání klapek na 10 sekund, je nutné prověřit, zda sériově řazené 

prvky v jedné větvi propustí dostatečné množství vzduchu. Pro stanovení propustnosti 

je nutné znát jmenovité průtoky jednotlivých prvků, šroubení a délky potrubí/hadic, 

u nichž je propustnost stanovena na základě grafů. Označování propustnosti je mezi 



Diplomová práce

VŠB-TUO 

jednotlivými výrobci komponent r

propustnostmi však platí p

Obrázek 

 

Diplomová práce 

 

jednotlivými výrobci komponent různé a řídí se různými normami. Mezi t

platí přepočtové vztahy, které jsou uvedeny na 

Obrázek 3.7: Převod mezi jednotlivými průtokovými sou
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Obrázek 3.8: Průtoková propustnost hadice [11]

 

 

11] jsem dohledal průtokové propustnosti pro prvky, které nem

katalogu. Je třeba, ale brát v úvahu stáří skript, kdy nejspíše díky 

zlepšení konstrukce vychází při porovnání typově stejných prvků

ůtoku než jsou v orientační tabulce. Například jednotka pro úpravu 

eného vzduchu má ve skriptech průtok 2500 dm3·min-1 a v katalogu parker je u 

stejného prvku hodnota 6300 dm3·min-1 tato nestejnoměrnost ale vyhovuje, jeliko

nedojde k poddimenzování systému, ale případně jeho předimenzování.

Prvky v silové části pneumatického systému: 

Na grafickém znázornění na obr. 3.9 je zobrazeno sériové řazení jednotlivých prvk

ásti pneumatického systému, které vstupují do výpočtu prů

íslice označují jednotlivá šroubení, tak aby jejich počet byl ve výpo

Jednotlivé hodnoty průtokové propustnosti byli získány z katalogu 

abulce 6. 
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Obrázek 

Tabulka 

Prvek 

Jednosměrný ventil

Jednotka pro úpravu 

stlačeného vzduchu

Hlavní rozváděč 

Škrtící jednosměrný ventil

Šroubení 1/2" 

Šroubení 1/2" - T

Vedení délka 15m, Ø 1

– Výpočet potřebného průtoku při 0,5 MPa

= ∙
– Výpočet ekvivalentního průtoku

 

= 1∑ 1
≈ 1660
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Obrázek 3.9: Prvky silové části pneumatického systému

 

Tabulka 6: Průtokové propustnosti silové části obvodu

Označení Počet kusů v obvodu 

rný ventil OZ3 1 

úpravu 

eného vzduchu 
0Z1 1 

 1V3 1 

rný ventil 1V4 1 

- 10 

T - 2 

12mm - 1 

Výpočet potřebného průtoku při 0,5 MPa + = 4,56 ∙ 10 ∙ 1 + 51 ∙ 10 = 0,027	m ⋅ s
= 27,4	d ⋅ s 	~	1642	l ⋅ min  

Výpočet ekvivalentního průtoku 

= 1∑ 1  

= 117200 + 16300 + 14680 + 16000 + 1084401660	dm ∙ min  

 

- 43 - 

 

ásti pneumatického systému 

ásti obvodu 

Průtok [dm3/min] 

7200 

6300 

4680 

6000 

8440 

8440 

3600 

(19) 

(20) 

108440 + 28440 13600
(21) 
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																													1660 1642 =>  

Z výpočtu plyne, že propustnost systému dosahuje požadované minimální hodnoty, 

kterou ještě o něco překračuje. Jelikož je obvod navrhován na 8 sekund a v požadavku 

je doba otevření maximálně 10 sekund, tak je rezerva dostatečná. V další části této práce 

bude propustnost ověřena pomocí simulace. 

3.3.9. Výpočet velikosti vzdušníku 

Parametry pro výpočet vzdušníku: 

Počáteční tlak ve vzdušníku p1 = 1 MPa (1,1 MPa abs) 

Dovolený pokles tlaku ve vzdušníku p2 = 0,5 MPa (0,6 MPa abs) 

Průměr pístnice pneumatického motoru d =50 mm 

Průměr pístu pneumatického motoru D = 200 mm 

Zdvih pneumatických motorů H = 580 mm 

Počet pneumatických motorů z = 2 

Rozvody k hlavnímu rozváděči L1 = 10 m, d1 = 12 mm (vnitřní průměr) 

Rozvody k pneumatickým motorům L2 = 5 m,  d2 = 12 mm (vnitřní průměr) 

 

= ∙4 ∙ ∙ = ∙ 0,24 ∙ 0,58 ∙ 2 = 0,036	m  (22) 

VZ1 -objem obou motorů pro vysunutí  

= ∙ −4 ∙ ∙ = ∙ 0,2 − 0,054 ∙ 0,58 ∙ 2 = 0,034	m  (23) 

VZ2 - objem obou motorů pro zasunutí  = +	 = 0,036 + 0,034 = 0,07	m  (24) 

VM - objem prostoru motorů pro vysunutí a zasunutí  

= ∙4 ∙ = ∙ 0,0124 ∙ 10 = 1,131 ∙ 10 	m  (25) 

VT1- objem vedení k hlavnímu rozváděči   

= ∙4 ∙ = ∙ 0,0124 ∙ 5 = 5,655 ∙ 10 	m  (26) 

VT2 - objem vedení k pneumatickým motorům  

= ∙− 1 = 1 − ´ 		J  

(27) 
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= 1,1 ∙ 10 ∙1,3 − 1 = 1 − 6 ∙ 1011 ∙ 10
, , = 478629 ∙ 		J  

A1 - práce vzduchu ve vzdušníku při adiabatické změně  

 = ∙ + = 5 + 1 ∙ 10 ∙ 0,07 + 5,655 ∙ 10 = 42339,3	J (28) 

A2 - práce vzduchu v druhé části systému při izobarické změně 

při absolutním tlaku 0,6 MPa 

 =  (29) 

 478629 ∙ = 42339,3 (30) 

 = 42339,3478629 = 0,088	m  (31) 

 = − = 0,88 − 0,001131 = 87	m = 87	l (32) 

 

Volím vzduchojem Vaněk o objemu 105 dm3 typ ČD 91655, který by měl stačit 

i pro dokrytí tlakového vzduchu v signálních větvích. Výpočet bude ověřen simulací v 

další částí této diplomové práce. 
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4. Simulace a ověření zapojení  

4.1. Simulace v Automation Studio 

V laboratoři pneumatiky byla provedena simulace obvodu, při níž byla využita 

školní verze SW Automation Studio. Tato školní verze simulačního SW má jistá 

omezení, a tedy bylo třeba při nastavení obvodu improvizovat, jelikož ne všechny prvky 

obvodu měli možnost nastavení velikosti prvku nebo případně neumožňovali nastavit 

danou velikost prvku. Tento problém vznikl např. u škrtících ventilů, kde maximální 

možná velikost průtočné plochy byla 5 mm a při pokusech o její zvětšení vykazoval 

program chybu. Toto omezení bylo ověřeno v nápovědě k danému SW. Tato drobná 

komplikace byla operativně vyřešena tím, že škrtící ventil byl nahrazen jiným typem 

ventilu, kterému se nastavila příslušná hodnota průtoku. Ostatní prvky měli také 

nastavenou hodnotu průtoku dle katalogu,viz. tab. 5 popř. byla hodnota odečtena z grafu 

uvedeným ve skriptech. Šlo o prvky jako závislost průtoku na délce a průměru hadice, 

popř. jednosměrných ventilech a šroubeních. Dalším problémem bylo zadání zatěžující 

síly působící na válec, kdy jediná možnost byla zadat hmotnost, působící shora pod 

úhlem 90°. Na výpočet tato změna nemá vliv, tento vliv se projeví pouze v poklesu 

tlaku při zasouvání pístu - tato anomálie je patrná v grafu 4. 

 

– Simulace doby otevření klapek 

První z provedených výpočtů byl věnován dynamice systému a tím zároveň ověření 

průtokové propustnosti, tedy ověření správné velikosti prvků. 

Dle dat získaných ze simulace bylo možno ověřit, že k plnému otevření klapek, 

tedy k vysunutí obou pneumatických motorů na nominální zdvih 580 mm, dojde již 

za 7,2 sekundy, což přibližně odpovídá i vypočteným hodnotám, jelikož vzduchová 

propustnost je vyšší než minimálně požadovaná. Díky době vysunutí 7,2 sekundy 

je splněna podmínka nepřekročení doby otevření klapek 10 sekund a obvod je tedy 

navržen, co se velikosti prvků týče, správně. Dle simulace fungoval obvod dobře i po 

funkční stránce. 
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Graf 1: Simulace doby otevření klapek - Automation Studio 

 

– Simulace velikosti vzdušníku 

Jelikož je mezi požadavky zaveden i požadavek na možnost využití nouzového 

zdroje vzduchu pro jeden pracovní cyklus obvodu – otevření a zavření klapek, je obvod 

osazen vzduchojem a jeho objem byl překontrolován simulací tak, že byl vzdušník 

naplněn, poté byl uzavřen přívod vzduchu a proveden jeden pracovní cyklus. V simulaci 

se počítá s tím, že motory jsou ze strany pístnice naplněny vzduchem a je zavzdušněno 

i silové potrubí. Pokud by k tomu nedošlo, objem vzdušníku by nebyl dostatečný 

a musel by být volen vzdušník větší. Při volbě vzdušníku bylo počítáno s tím, že řídící 

vedení je odvzdušňováno vždy při každém pohybu s řídícím šoupátkem signálních 

rozváděčů. Díky malým objemům ve vedení je nadbytek vzduchu dostatečný. Tato 

skutečnost byla také ověřena v simulaci. 

 

Graf 2: Simulace velikosti vzdušníku - Automation Studio 
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Graf 2 je omezen na časové ose, tak aby byl vidět průběh tlaků. Prvních 40 sekund 

docházelo k plnění vzdušníku na nominální tlak, poté následuje sled vysunutí a 

zasunutí.  

Na základě simulace bylo ověřeno, že vzdušník plní svoji záložní funkci správně 

a to i při značné časové prodlevě, při níž bylo čekáno na vzestup tlaku na maximální 

možnou hodnotu za jednotkou pro úpravu stlačeného vzduchu. Bylo ověřeno, že tlak ve 

vzdušníku pokryje objem řízení a je splněna podmínka, že tlak v obvodu nesmí klesnou 

pod 0,5 MPa. Vzdušník dle simulace byl po jednom pracovním cyklu stále pod tlakem 

ve výši 0,52 MPa. Simulace byla ukončena ve chvíli, kdy píst dojel do koncové polohy. 

4.2. Simulace ve Festo FluidSIM 

– Simulace doby otevření klapek 

V programu Festo Fluid SIM, který byl zvolen pouze jako porovnání a ověření 

správnosti výpočtu v SW Automation Studio bylo nastaveno stejných hodnot a 

provedena simulace. Oproti předchozímu SW bylo možné zadat přímo osovou sílu na 

pístnici, a tudíž nevznikal problém s nerovnoměrným spouštěním. Školní verze opět 

disponuje jistými omezeními, přičemž mezi největší patří maximální průtok prvkem 

5000 dm3·min-1 a nemožnost nastavení délky a průměru vedení. Přesnost výpočtu tedy 

nejspíše nebude tak vysoká, jako v případě Automation Studio a výsledek bude vhodný 

spíše pouze k porovnání. Stejně jako v Automation Studio je možnost exportu dat do 

textového souboru. Tato data lze následně načíst do MS Excel a vygenerovat z nich graf 

3. 

 

Graf 3: Simulace doby otevření klapek - FluidSIM 
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Simulace proběhla bez komplikací s výsledkem 8,1 sekundy, což je o 0,9 sekundy 

pomalejší než v případě simulace v Automation Studiu. Díky nemožnosti zadat průměry 

a délky potrubí lze jen těžko odhadnout, jakým způsobem dotyčný SW počítá obvod. 

Nejpravděpodobnější varianta je ta, že výpočet probíhá pomocí jistého stanoveného 

algoritmu, v němž je namísto vedení brán v úvahu určitý koeficient v závislosti na 

znalostech z měření reálných obvodů. Důležité však je, že stále vychází doba otevření 

klapek pod 10 sekund a to i přesto, že, jak již bylo uvedeno, školní verze má omezení, 

díky nimž není možné zadat průtok prvkem větší než 5000 dm3·min-1. Tento limit je, 

např. pro jednotku pro úpravu stlačeného vzduchu, hodnota nedostatečná, která se 

podepisuje na čase otevření negativním způsobem a simulaci zpomaluje. Díky těmto 

informacím lze hodnotit, že vzhledem k tomu, že Automation Studio počítalo v podstatě 

s vyššími hodnotami, doba otevření klapek v případě FluidSIM vychází, dle 

předpokladů, delší. 

– Simulace velikosti vzdušníku 

Simulace velikosti vzdušníku byla provedena naprosto přesně jako v SW 

Automation Studio. Simulace byla spuštěna, rozváděč byl přestaven do polohy kdy, se 

plní strana válců s pístnicí. Po stoupnutí tlaku na 1 MPa ve vzdušníku byl uzavřen 

přívod vzduchu a proveden jeden pracovní cyklus, přičemž byla vždy nechána časová 

prodleva tak, aby válce byly doplněny na tlak nastavený na jednotce pro úpravu 

stlačeného vzduchu. 

 

Graf 4: Simulace velikosti vzdušníku - Festo FluidSIM 
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Graf je opět ořezán, jelikož prvních 25 sekund docházelo k plnění vzdušníku. Při 

zasouvání je průběh tlaků rozkmitán, což přisuzuji tomu, že škrtící ventily nebyli 

nastaveny na ideální průběh tlaku - toto nebylo od simulace požadováno. 

Z grafu 4 je jasně patrné, že stejně jako v případě simulace v Automation Studio 

neklesl tlak na konci simulace pod minimální hodnotu 0,5 bar, kdy bylo vždy čekáno na 

doplnění tlaku na maximální systémovou hodnotu, která je nastavena na jednotce pro 

úpravu stlačeného vzduchu pod hodnotu tlaku 0,5 MPa. Tím je opět potvrzeno, že 

navržený vzduchojem je dostatečně objemný a pokryje v případě výpadku primárního 

zdroje tlaku jeden pracovní cyklus celého pneumatického systému. 

Nastavení simulace ve FluidSIM bylo intuitivnější a i grafy, zobrazující průběh 

jednotlivých veličin při simulaci jsou uživatelsky přívětivější. Data v těchto grafech 

nejsou kumulována do jednoho společného grafu s více vedlejšími osami, ale každá 

veličina se vykresluje do samostatného grafu.  

Výsledky jsou následně uloženy ve formátu, který lze načíst do MS excel a díky 

přehlednému označení dat jsou tyto výsledky snadno zpracovatelné. Jediným 

nedostatkem programu, který může u složitějších systémů a s přihlédnutím na to, 

že daný SW umí i simulace hydraulických obvodů je ten, že přestože v programu 

je správně zobrazena jednotka MPa a i v grafu se výsledky zobrazují v MPa, jsou 

ve výsledcích které jsou exportovány, zapsány hodnoty tlaku v jednotkách bar, 

avšak pole je nesprávně označeno jednotkou MPa. Tato chyba je v pneumatice snadno 

odhalitelná, avšak silně zavádějící. V případě simulace hydraulického mechanismu by 

tato chyba v řádu mohla způsobit značné problémy pro další návrh popř. ověření 

hydraulického systému. 

4.3. Praktické ověření pneumatického systému 

Na obr. 4.5, který je uveden níže, je zobrazeno schéma, které bylo použito pro 

sestavení obvodu. Ve schématu jsou uvedeny nejdůležitější parametry obvodu, jako je 

maximální tlak v pneumatickém systému, objem vzdušníku, nastavený tlak na 

regulátoru jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu a parametry dvojice dvojčinných 

pneumatických pístových přímočarých pneumatických motorů. 
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Aby bylo možné ověřit, že není v simulaci nějaká chyba, pop

ní chyba, je součástí požadavku praktické ověření na školním panelu. 

Tyto panely i s potřebnými prvky jsou k dispozici na laboratoři pneumatiky NM321 

TU Ostrava. Aby byl zajištěn co nejpřesnější výsledek mezi reálným 

vodem a obvodem sestaveným, byly pístnice válců spojeny mechanickou vazbou. 

zajišťuje synchronní chod motorů. Tento synchronní chod bude 

reálném obvodu zajišťovat osazené přepákování, které je možno vid

v kapitole výše. 
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jaká chyba, popř. nebyla provedena 

ěření na školním panelu. 

a laboratoři pneumatiky NM321 

jší výsledek mezi reálným 

spojeny mechanickou vazbou. 

Tento synchronní chod bude 

epákování, které je možno vidět na obr. 3.1 a 

 

Schéma pneumatického systému otevírání klapek pro sestavení 



Diplomová práce 

VŠB-TUO  - 52 - 

 

 

Obrázek 4.2: Reálné zapojení pneumatického obvodu 

 

Na obr. 4.6 je vyfoceno reálné zapojení ovládání otevírání klapek výsypného 

systému pneumatického systému. Obvod byl realizován s využitím typově stejných 

prvků, které nemohly být užity v navržené velikosti, jelikož nejsou k dispozici. 

Na fotografii je jasně patrná mechanická vazba na pístnicích pneumomotorů 1A1 a 

1A2, která zajišťovala synchronní chod. Z důvodu nedostupnosti dvojice 5/3 rozváděčů 

1S1 a 1S2 s aretací bylo využito pro ovládání z levé plošiny dvojice 3/2 rozváděčů, 

které byly zapojeny tak, aby nahradili 5/3 rozváděč 1S1. Nevýhodou, která 

neodpovídala reálnému systému je, že bylo nutné při vysouvání držet tlačítko stlačené. 

Tato skutečnost je však pro ověření funkčnosti systému zanedbatelná. Před signální 

rozváděče 1S1 a 1S2, které budou namontovány na plošinách vagónu (viz obr. 3.5), 

byly vsazeny manometry 0Z1 a 0Z2, aby obsluha mohla zkontrolovat, hlavně při 

dovírání klapek, že tlak v systému nepoklesl pod nastavenou hladinu. 

Simulace byla zdokumentována i na kameru, video z ní bude prezentováno před 

komisí při obhajobě této diplomové práce a bude také uloženo na CD, které je součástí 

této diplomové práce. 

 

1A1 
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1V4 

1V5 1V3 

1V2 1V1 

0Z1 
0Z2 

1S2 

1S1 
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5. Závěr 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo navrhnout a ověřit pneumatický systém 

nákladního vagónu typu FANOO.  

V první části této práce jsem se věnoval popisu těchto vagónů, uvedl různé 

možnosti vysypávání nákladních vagónů. Jelikož je náprava nejdůležitější částí všech 

kolejových vozidel, tak jsem přiblížil postup a metodiku její výroby. Neméně důležité 

bylo představení používaných pneumatických systémů na vagónech, které plní 

bezpečnostní funkci - brzdový systém, popř. funkci pracovní - systém vysypávání, 

otevírání dveří, atp. 

Mezi nejdůležitější informaci patří barevné rozlišení potrubí, kdy červené je použito 

pro brzdový systém a díky jeho specifické funkci nesmí být do tohoto systému napojeno 

žádné další příslušenství. Další větev je žlutá a ta slouží pro nástavby - pracovní 

pneumatické systémy.  

V následující části jsem představil požadavky na pneumatický systém a následně 

provedl návrh pneumatického systému. Poté jsem spočítal velikost pneumatických 

přímočarých motorů, ověřil je na vzpěr a dále postupoval chronologicky v návrhu 

dalších prvků, včetně ověření průtokové propustnosti. Zjistil jsem, že výsledný průtok 

všemi prvky je vyšší než průtok požadovaný, díky čemuž bude dodržena dynamika. 

Tím bude zajištěno, že doba otevření klapek nebude delší než 10 sekund – dle výpočtů 

by měla doba otevření dosahovat hodnoty kolem 8 sekund. Po ověření průtokové 

propustnosti jsem na základě návrhu rozmístění prvků (obr. 3.5), z kterého jsem 

dopočítal délky potrubí k hlavnímu rozváděči a k pneumatických motorům, vypočítal na 

základě diference tlaků (minimum 0,5 MPa a maximum 1 MPa) potřebný objem 

vzdušníku, který jsem ještě o něco zvětšil z důvodu pokrytí objemu signálního vedení. 

Sestavil jsem schéma podle návrhu v AS a nastavil navržené velikosti prvků včetně 

vedení. V něm jsem ověřil, že velikost vzdušníku bude vyhovovat jako záložní zdroj 

energie pro jeden pracovní cyklus a také ověřil, že čas otevření klapek nepřekročí 10 

sekund - simulace vykázala hodnotu otevření klapek 7,2 sekundy, což je hodnota nižší, 

než hodnota teoretická, získaná výpočtem. Tento lepší výsledek lze přisuzovat větší 

průtokové propustnosti. Rychlost otevírání i zavírání bude při oživení nastavena 

škrtícím ventilem tak, aby nedocházelo v závěru zdvihu ke zbytečně silným rázům. 
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Následně pro kontrolu správnosti simulace byl využit SW Festo FluidSIM, 

který vykázal téměř shodné výsledky, avšak měl čas otevření klapek 8,1 sekundy.  

Oba simulační SW byly školní verze, která měla určitá omezení. Tato omezení 

se týkala např. velikosti prvků nebo nemožnosti zadat parametry potrubí (v případě 

FluidSIM). Tato drobná omezení zapříčinila to, že v simulacích jsou drobné rozdíly. 

Ani v jedné simulaci však čas doby otevření klapek nepřekročil hodnotu 10 sekund 

a tlak ve vzdušníku nepoklesl pod 0,5 MPa.  

Hodnota zbylého tlaku vyšla o něco větší než v případě Automation Studia, ale to 

připisuji tomu, že ve Fluid Sim nelze nastavit velikost a délku vedení - možná nižší 

spotřeba vzduchu. 

V poslední části práce byl obvod sestaven reálně na školním panelu v laboratoři 

pneumatiky a celý obvod otestován, plní-li požadavky na základě požadavkového listu. 

Předně to bylo zastavení v jakékoliv poloze a držení a možnost nezávislého ovládání ze 

dvou míst. 

Během výpočtu, simulace ani samotného zapojení nevznikly vážnější komplikace, 

které by nebylo možné vyřešit. 
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