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1.Úvod:  

 
 

Úkolem této diplomové práce je návrh hydraulického systému nástavby 

kolejového pluhu. Tento tzv. pluh je stroj na úpravu štěrkového lože 

železničního svršku. Moje práce se zabývá stručným vysvětlením samotného 

kolejového systému a k tomu vysvětlení výroby, montáže a úpravy. Dále 

vysvětlení systému jednotlivých úkonů, možnosti alternativních řešení úprav, 

řešení návrhu stroje, výběr nejvhodnější možnosti a detailního rozboru 

samotného stroje a samozřejmě jeho jednotlivých částí jak pohybových, tak 

manipulačních a úpravcových. 

Jednotlivé úkony prováděné v dnešní době již stroji jsou rozděleny dle léty 

prověřeného technologického procesu. A právě proto, že úprava a údržba jako 

poslední krok k finální podobě kolejí, tak jak je známe, je tím cílem, kterého 

dosáhne kolejový pluh, bude i mým cílem se v této práci zabývat konečnou 

podobou kolejí, a také udržení v této podobě. Všechny tyto úkony se jako celek  

nazývají kolejová mechanizace. V dnešní době provozu a celkové oblasti 

dopravy je na tuto mechanizaci pro její specifičnost vyžadována zvláštní 

pozornost. A to nejen v oblasti výroby, či zhotovení, ale také v oblasti oprav, 

údržby a modernizace.  

V rámci této zvýšené pozornosti na kolejovou mechanizaci se začal klást 

také velký důraz na používané materiály, technologie a v neposlední řadě i 

mechanizační stroje. Ty jsou pro jednotlivé úkony starání se o kolejovou 

dopravu rozděleny do několika kategorií. Většina těchto strojů však používá pro 

pohon svých manipulačních zařízení hydraulické systémy a to z důvodů použití 

až desetkrát menších pohonů a zdrojů ve srovnání s elektrickými, což u mobilní 

techniky může představovat i větší, než desetinásobnou úsporu, jak při samotné 

přepravě, tak při posuvu v době pracovního procesu (vyjma samotné 

manipulace). Tento projekt jistě zajistí nemalou úsporu času a tím velmi ulehčí 

finanční stránce. A to je dnes pro firmy pracující nejen v tomto oboru jistě 

nejdůležitější. Některé nevýhody hydraulických systémů, obzvláště u mobilní 

techniky, jako je např. práce s ropnými produkty, mohou být eliminovány 
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kvalifikačními předpoklady obsluhy, vhodným výběrem pracovní kapaliny a 

dodržováním zpracovaných hygienických směrnic. 

Zařízení jako taková pak pro vlastní činnost ani pro pracovní či zaměstnanecké 

okolí nepředstavují žádnou hrozbu újmy na zdraví, majetku nebo životního 

prostředí. 
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2.Rozbor činností úpravy železnice:  

   2.1.Jednotlivé části železnice: 
 

Dráha: 

Dráha je soustava dopravních zařízení, která vozidlo vede a na které je 

závislé, například kolejové, trolejové nebo lanové vedení. V technicko - právním 

významu jsou součástí dráhy i její pomocná zařízení a pozemky, například 

elektrické měnírny, nástupiště, staniční budovy. Úvodní definice v Zákoně o 

dráhách zní: „Dráhou je cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných 

zařízení potřebných pro zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy" Slovo 

trať je přibližným synonymem slova dráha. 

 

 
Obr. 2.1 – Dráha v četně pomocných za řízení 

Železniční trať: 

Jinak též železnice je dráha (včetně související infrastruktury) pro 

provozování železniční dopravy. Skládá se z železničního spodku a železničního 

svršku. 

Druhy železniční tratě: 

Podle po čtu kolejí:   Podle trakce (pohonu vlak ů): 

• Jednokolejná trať      elektrizovaná 
• Dvoukolejná trať      s nezávislou trakcí 
• Vícekolejná trať 
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Podle ú čelu provozu:   Podle rychlosti: 

• pro osobní dopravu     konvenční 
• pro nákladní dopravu    vysokorychlostní (250 km/h a vyšší) 
• smíšená 

   

Obr. 2.2 – Železni ční trat ě jednokolejové (monorail) a dvoukolejové 

Kolejové lože: 

Je základní součástí železničního svršku konvenční trati. Materiálem je z 

pravidla štěrk . Může být použito přírodní drcené kamenivo (pro nové tratě pouze 

toto), recyklované kamenivo nebo umělé kamenivo (např. granulovaná 

vysokopecní struska. Tloušťka kolejového lože pod ložnou (spodní) plochou 

betonového pražce je minimálně 350 mm a dřevěného pražce 300 mm. 

Materiál kolejového lože 

Drcený 
štěrk 

40 - 80 mm kolej s dřevěnými pražci  

Drcený 
štěrk 

25 - 45 mm kolej s ocelovými nebo betonovými pražci  

Drť 
tříděná 

15 - 25 mm pro podsypávání u bet. i dřevěných pražců  

Drť 15 - 25 mm kolej s betonovými pražci 
u staničních kolejí 
menšího významu 

Drcený štěrk se vyrábí ze žuly, granodioritu, amfibolitu, čediče....na Slovensku i z vápence a 

dolomitu - známý bílý štěrk. 

 

Železniční svršek (traťový svršek): 

 

Je jedna ze dvou základních součástí železniční nebo jiné kolejové trati. 

Tvoří jízdní dráhu, která vozidlo nese a vede. Základní součásti traťového svršku 

jsou kolejnice, výhybky, upevňovadla, pražce (tyto části tvoří dohromady koleje) a 

kolejové lože. Leží na pláni tělesa železničního spodku. Svršek, který nemá 

kolejové lože, se nazývá pevná jízdní dráha. 
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Obdobná stavební část u jiných druhů kolejových drah (tramvajová, pozemní, 

lanová) se nazývá buď také železniční svršek, nebo kolejový svršek či traťový 

svršek . 

Dorovnání povrchu do úrovně hlav kolejnic, případně související vozovky, se 

nazývá kryt kolejového svršku . Používá se zejména u tramvajových tratí 

vedených po pozemní komunikaci jako tramvajový pás, zejména je-li po 

tramvajovém pásu povolena jízda silničních vozidel, ale také v místech přejezdů 

nebo přechodů přes železniční nebo tramvajovou dráhu. Kryt kolejového svršku 

může tvořit živice (asfalt), kamenná nebo mozaiková dlažba, krycí panely, štěrk, 

travnatá plocha, na přejezdech se někdy používají pryžové materiály. Na 

tramvajových tratích se také používají velkoplošné panely BKV, které plní zároveň 

úlohu kolejového lože i krytu kolejového svršku. Kromě kolejového spodku a svršku 

jsou součástí trati také trolejová vedení a měnírny, staniční a provozní budovy atd. 

 

Železniční spodek (traťový spodek): 

 

Je jedna ze dvou základních součástí železniční nebo jiné kolejové trati. 

Tvoří jízdní dráhu, která vozidlo nese a vede. Základní součásti traťového svršku 

jsou kolejnice, výhybky, upevňovadla, pražce (tyto části tvoří dohromady koleje) a 

kolejové lože. Leží na pláni tělesa železničního spodku. Svršek, který nemá 

kolejové lože, se nazývá pevná jízdní dráha. 

Obdobná stavební část u jiných druhů kolejových drah (tramvajová, pozemní, 

lanová) se nazývá buď také železniční svršek, nebo kolejový svršek či traťový 

svršek . 

Dorovnání povrchu do úrovně hlav kolejnic, případně související vozovky, se 

nazývá kryt kolejového svršku . Používá se zejména u tramvajových tratí 

vedených po pozemní komunikaci jako tramvajový pás, zejména je-li po 

tramvajovém pásu povolena jízda silničních vozidel, ale také v místech přejezdů 

nebo přechodů přes železniční nebo tramvajovou dráhu. Kryt kolejového svršku 

může tvořit živice (asfalt), kamenná nebo mozaiková dlažba, krycí panely, štěrk, 

travnatá plocha, na přejezdech se někdy používají pryžové materiály. Na 

tramvajových tratích se také používají velkoplošné panely BKV, které plní zároveň 

úlohu kolejového lože i krytu kolejového svršku. Kromě kolejového spodku a svršku 

jsou součástí trati také trolejová vedení a měnírny, staniční a provozní budovy atd. 
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Násep: 

 

Je umělá vyvýšená stavba v terénu, vzniklá nasypáním materiálu (zemina, 

kamení, hlušina). Násep může sloužit jako součást opevnění, součást dopravních 

staveb (například součást železničního spodku nebo podklad silnice), protihluková 

bariéra či jen deponie nepotřebného sypkého materiálu. Od stavebně podobné 

sypané hráze se liší tím, že obvykle není požadována nepropustnost vody. Naopak 

bývají v náspech často budovány propustky, tunely a mosty, které mají zamezit 

tomu, aby se násep stal hrází. Nesprávné umístění mostů v náspu způsobilo, že 

například povodeň v roce 1845 zaplavila velkou část Břeclavi. 

 
Železniční pražec: 
 

Je součástí železničního svršku. Na železničních pražcích jsou upevněny 

kolejnice. Kolejnice jsou jimi neseny a drženy v pevné vzdálenosti (rozchod kolejí). 

Součástky sloužící k upevnění kolejnice k pražci se souhrnně nazývají drobné 

kolejivo. 

S kamennými pražci byly prováděny pokusy jen v samém počátku výstavby 

koňských železnic počátkem 19. století. Přesněji řečeno - nejednalo se o pražce v 

dnešním slova smyslu, ale o do země zapuštěné kamenné kvádry, v nichž byly 

vytesány prohlubně držící kolejnice. Jako materiál byl zkoušen snadno 

opracovatelný pískovec, ale i jiné druhy kamenů. Jejich navrhovatelé si od nich 

slibovali vyšší životnost ve srovnání se dřevem. Tento typ pražců se ale 

neosvědčil, protože poměrně křehké kameny se vydrolovaly a praskaly. 

 
Dřevěný pražec: 

 

Dřevěné pražce byly využívány od začátku existence železnic a svou roli 

hrají i dnes. Jsou vyráběny z kvalitního a dobře impregnovaného bukového nebo 

dubového dřeva. Impregnace pražců byla také předmětem dlouholetého výzkumu, 

probíhajícího od druhé poloviny 19. století. Pražce bez impregnace podléhaly 

rychle zkáze (hniloba, dřevokazný hmyz) a jejich obnova byla organizačně i 

finančně náročná. Jako impregnační chemikálie byly a jsou používány síran 

zinečnatý, síran měďnatý, karbol, krezol a další látky i jejich směsi. Impregnace 

prodlužuje životnost pražců zhruba na dvojnásobek, což v praxi znamená celkovou 

životnost zhruba 20-40 let. 
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    Proti ostatním materiálům je dřevo podstatně pružnější, a tudíž není tolik 

poškozováno vibracemi. Dále se dá snadno opracovávat. Štěrk kolejového lože se 

částečně zamáčkne do pražce, takže kolej lépe odolává příčným silám. Dřevěné 

pražce se používají dodnes, zejména v místech styků kolejnic a na výhybkách.    

Proti praskání bývají konce pražců zpevněny. Používá se buď opásání plechovou 

obroučkou, nebo zatlučení zpevňujícího elementu do konce pražce. Tímto 

elementem je buď ocelový pásek ve tvaru písmene S, nebo deska z níž trčí sada 

hrotů. 

 

Tvar hlavy hřebu označuje materiál pražce: 

• kruh - dub  

• šestiúhelník - buk  

• čtverec - borovice  

• trojúhelník – modřín 

 

 
Obr. 2.3 – H řeby k zna čení materiál ů dřevěných pražc ů: 1 - dub 2 - buk 3 - borovice 4 – 

mod řín 
 
 

Ocelový pražec: 
 

Ocelové pražce nebyly příliš oblíbené především kvůli své ceně. Vyznačují 

se také vyšší hlučností. Ve větší míře se uplatnily na průmyslových dráhách a v 

Německu. Pro svou vodivost nemohou být tyto pražce použity v kolejích s 

kolejovými obvody. Výhodou je naopak nízká hmotnost ve srovnání s betonovými 

pražci. 

Po roce 2000 nastala určitá renesance použití ocelových pražců a to ve formě tzv. 

pražců „Y“, které se používají především v Německu. V Česku byly poprvé 

instalovány v roce 2004 na úseku o délce 0,5 km mezi stanicemi Popelín a 

Počátky-Žirovnice. Tyto pražce jsou kratší, takže mohou být použity i v užším 

zemním tělese a šetří se tím objem materiálu i zemních prací. 
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Výhybky, splítky a křížení: 
 

Část kolejí, kde se jedna kolej dělí na dvě nebo dvě koleje sbíhají v jednu, 

se včetně souvisejícího zařízení nazývá výhybka. Pohyblivé části kolejnic se 

nazývají jazyky výhybky a jsou ovládány ručním nebo automatickým přestavníkem. 

Kolejový úsek, v němž jsou dvě koleje propleteny tak, že kolejnice jedné koleje leží 

mezi kolejnicemi druhé koleje, se nazývá splítka. 

Splítkou je také tříkolejnicová kolej, která umožňuje jízdu vozidlům různých 

rozchodů kol. V místě výhybky, začátku splítky nebo v místě křížení kolejí musí 

konstrukce umožňovat hladký průjezd kola i s okolkem v místě, kde jedna kolejnice 

křižuje jinou, a přitom musí být vozidlo kolejí stále bezpečně vedeno. 

 

Vlak: 

Vlak je skupina (souprava) spojených drážních vozidel (zpravidla 

kolejových), z nichž alespoň jedno je hnací respektive trakční, opatřená 

předepsanými návěstmi (např. začátek a konec vlaku) a vlakovým doprovodem 

(tzv. vlakové náležitosti) a jedoucí podle jízdního řádu nebo podle pokynů osoby 

odborně způsobilé k řízení drážní dopravy (například výpravčího nebo dispečera), 

nebo samostatné drážní vozidlo s vlastním pohonem (hnacím nebo speciálním). 

Tento pojem je v dopravním řádu drah (§ 1 písm. k vyhl. 173/1995 Sb.) definován 

zejména pro kolejovou drážní dopravu (železnice včetně metra, tramvajová 

doprava). Na trolejbusovou dopravu a lanové dráhy (pozemní, visuté, kabinové) se 

však tato definice vztahuje teoreticky také. Termín vlak se však  používá i například 

pro důlní a průmyslové dráhy, na které se Zákon o dráhách nevztahuje. 

Vlak se rozlišuje od skupiny vozidel spojených a přemisťovaných při posunu nebo 

samostatně spouštěných vozidel bez vlastního pohonu. Souprava automatického 

metra bez vlakového doprovodu, by např. do současné definice vlaku rovněž 

nespadala. U jiných druhů dopravy se v obdobném významu používají termíny 

jízdní souprava nebo potahové vozidlo, v přeneseném významu se však někdy 

obdobné označení používá také (silniční vláček). V železniční dopravě se vlakem 

rozumí též spoj uvedený v jízdním řádu, tedy jízda vlaku v určené trase a časech 

pod stanoveným označením (druh, číslo, případně název). 
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Druhy železničních vlaků: 

Podle druhu železniční dopravy se vlaky rozdělují na: 

• osobní; vlaky osobní přepravy zajišťují dopravu cestujících, zavazadel a 

spěšnin.  

• nákladní  

• smíšené; vlaky nákladní dopravy, které zajišťují také přepravu osob  

• lokomotivní  

• vojenské 

Druhy tramvajových vlaků 

V tramvajové dopravě se termín „vlak“ používá pouze v drážní legislativě a 

předpisech, zatímco v předpisech pro provoz na pozemních komunikacích se 

tramvajový vlak nazývá pouze „tramvaj“. 

 

Vlaky se rozlišují zejména podle dopravního určení na: 

• vlaky pro pravidelnou přepravu cestujících – podle jízdního řádu nebo 

služebního příkazu 

• vlaky zvláštní – objednané smluvní jízdy 

• vlaky služební 

• pro přepravu pracovníků nebo materiálu 

• pro provádění oprav nebo údržby tratí 

• pro manipulační jízdy (převozy vozů, zkušební jízdy, vlaky nepřepravující 

cestující z technických důvodů) 

• vlaky cvičné 

Podle sestavy lze rozlišovat: 

• vlaky jednovozové, tvořené jedním hnacím vozidlem 

• vlaky tvořené více hnacími vozidly 

• vlaky sunoucí – funkční hnací vozidlo je na konci vlaku, před ním jsou vůz 

nebo vozy nemotorové, neprovozní nebo neprovozuschopné. Osoba v 

prvním voze může být buď brzdař, pokud je souprava řízena z funkčního 

hnacího vozidla, nebo řidič, pokud z prvního vozu je možné soupravu řídit 

(tzv. havarijní pojezd). 

• vlaky vlekoucí – funkční hnací vozidlo je v čele vlaku, za ním jsou vůz nebo 

vozy nemotorové (vlečné), neprovozní nebo neprovozuschopné 
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• vlaky kombinované (sunoucí a vlekoucí) – hnací vozidla jsou na začátku a 

na konci vlaku, mezi nimi jsou vůz nebo vozy nemotorové, neprovozní nebo 

neprovozuschopné 

 

 
Obr. 2.4 – Vlak 

 
Vlečka: 
 

Je železniční dráha, která slouží k vlastní potřebě provozovatele nebo jiného 

podnikatele a je zaústěna do celostátní nebo regionální železniční dráhy nebo do 

jiné vlečky. Zpravidla jde o dráhu spojující železniční stanici s průmyslovým 

objektem a současně kolejiště v areálu daného průmyslového objektu. 

Délka vlečky může být několik desítek metrů, ale v případě velkých průmyslových 

podniků to může být i několik set kilometrů. Mezi nejrozsáhlejší vlečky v Česku 

patří vlečky železáren Vítkovice, Nová huť a Třinecké železárny, dále pak rozsáhlý 

vlečkový systém spojující jednotlivé uhelné doly na Ostravsku, který provozuje 

OKD. Železniční systémy hnědouhelných dolů v severozápadních Čechách jsou 

také velmi rozsáhlé, ovšem nejedná se o vlečky, nýbrž o důlní dráhy. 

Jako každá jiná dráha musí mít i vlečka svého provozovatele dráhy a jednoho či 

více provozovatelů drážní dopravy . 

V minulosti provozoval vlečku i dopravu na ní zpravidla majitel vlečky, ale protože 

jsou na tyto činnosti kladeny stále větší nároky, na mnoha vlečkách probíhá 

postupně vyčlenění (outsourcing), kdy majitel svěří provoz na vlečce 

specializované firmě. 
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   2.2. Technologie budování náspu tzv. ztracené le šení: 

Technologie ztraceného lešení byla používána především při budování 

železničních tratí. V ose budoucí trati bylo postaveno dřevěné lešení, vysoké jako 

budoucí násep. Po vrcholu lešení vedla stavební dráha. Z místa, kde byl budován 

zářez, se po této dráze přivážel materiál, který se z lešení vyklápěl. Rostoucí násep 

postupně lešení zakryl a to se v něm ponechalo. 

 

3.Historie:  

   3.1.První mezim ěstská tra ť: 

Projektováním a stavbou této 64 km dlouhé trati byl pověřen George 

Stephenson . Za účelem výběru nejvhodnější lokomotivy pro dráhu Manchester - 

Liverpool byly v říjnu 1829 uspořádány závody lokomotiv. Vítězem se stala 

lokomotiva Rocket postavená Georgem Stephensonem a jeho synem Robertem. 

Za prvních pět let provozu přepravila Liverpool & Manchester Railway pět milionů 

cestujících.                                                                                                           

Železniční svršek se vyvíjel především v počátečních letech vývoje železnice. První 

koňská dráha na našem území měla například svršek složený z podélných trámů 

pobitých železnými plechy, spojenými dalšími příčnými trámy. V Anglii se vyvinuly 

stoličkové kolejnice, upevněné na pražcích speciálními litinovými stoličkami. Ve 

druhé polovině 19. století se ale všeobecně prosadily širokopatní kolejnice nesené 

příčnými pražci. 

   3.2.Spojení s kolejnicí v minulosti a dnes: 
 
• Hřeby byly používány celé 19. století i na počátku století 20. Náklady na jeho 

výrobu i použití byly výrazně nižší, než na dnes používané šrouby. 

Zatloukání hřebů byla fyzicky namáhavá práce.  

• Šrouby se prosadily ve 20. století poté, co jejich cena ve srovnání s 

ostatními komponenty pro stavbu trati začala být relativně bezvýznamná. 

Proti hřebům šrouby lépe drží, ale jejich cena je vyšší a montáž složitější 

(dnes z velké části automatizovaná). Šrouby se musí v určených intervalech 

dotahovat.  
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• Pružné upevnění se začalo v Česku používat od 90. let 20. století. Existuje 

buď ve formě kombinované se šroubem. U nás se používá především 

pružné svěrky Skl 12 (upevnění na klasickou žebrovou podkladnici) a Skl 14 

(bezpodkladnicové upevnění) německé firmy Vossloh. U těchto svěrek je 

interval utahování šroubů podstatně delší a přes vyšší pořizovací náklady 

tak dochází k úspoře při údržbě. Zcela bez šroubu se pak obejde upevnění 

Fastclip britské firmy Pandrol - u tohoto typu není po instalaci nutná žádná 

údržba po celou dobu životnosti upevnění. 

 

   3.3Výroba a úprava železnic od minulosti po sou časnost: 

 Je patrné, že se v této práci budu více zabývat modernizací starších verzí 

stroje a návrhy pro vylepšení práce na železniční trati, než vymýšlením nových 

technologií, či postupů výroby a úprav železnice. Veškerá práce od počátků 

prvních železnic po dnešní podobu prošla velkými změnami a to hlavně nástupem 

elektřiny a poté hydrauliky pro mobilní stroje. Přesná data přechodů jednotlivých 

technologických postupů jsou dnes těžko zjistitelná, ale počátky výroby a přeprav 

osob byly jako u všeho složité, namáhavé na lidskou složku a těžkopádné. 

Kolejová lože byla upravována krompáči, motykami a jinými dnes již spíše 

zahradnickými nástroji. Kde tyto nástroje nepostačovali, nebo bylo třeba větší síly, 

bylo použito glycerínových náloží, nebo o něco později dynamitu. Ostatní prvky 

výroby železnice se samozřejmě také prováděli manuálně a snad kromě přepravy 

materiálu, kde hlavní roli sehrála tažná zvířata, bylo lidské síly plně využito při 

celém procesu jak výroby železnice, tak úprav lože ,pokládání, či upevňování 

kolejnic, tak také pro konečnou úpravu povrchu okolí železnice. Přeprava potom na 

takto zhotovené trati byla zajišťována parními lokomotivami. Elektrická energie jako 

průlom v dějinách lidstva zasáhla také do kolejové dopravy a to jak při přepravě, 

tak výrobě železnice.  Elektrické stroje usnadnili práci lidem a zvýšili kvalitu 

železnic. V posledních letech se veškerou práci při výrobě a úpravě železnic 

snažíme udělat stroji. Lidský faktor zde již slouží především k ovládání strojů, 

nanejvýše pro menší konečné a drobné úpravy. Mobilní hydraulika  zde hraje 

značnou roli jak v možnostech silových, tak v možnostech převádění kinematických 

pohybů ( přímočarých, rotačních, kyvných). Tyto stroje již běžně plní svoji funkci a 

pro provoz používají jak běžné pozemní komunikace ( silnice, lesní a polní cesty), 
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tak již zhotovené železniční tratě. Popis jednotlivých zařízení, včetně 

technologického procesu samotné výroby železnice v současnosti, vysvětlím 

v následujících kapitolách, a to i s popisem mého konkrétního případu. 

   3.4.Současné využití kolejí: 

Koleje dnes užívají železniční dráhy včetně metra, tramvajové dráhy, 

obvykle pozemní lanové dráhy, průmyslové a důlní dráhy. Koleje se někdy 

používají k pohybu velkých stavebních jeřábů nebo jiných pracovních strojů nebo 

jejich částí. Koleje jiné konstrukce mívají i zábavní atrakce jako horská dráha, 

dráhy ve strašidelných zámcích atd.. Existují i speciální dráhy s jednokolejnicovou 

kolejí, takzvaný monorail (viz. Obr. 2.2). 

4.Technologický postup a popis stroj ů pro výrobu a úpravu                                                                            
železnice:  

   4.1.Současné využití kolejí: 

Pokud se budu zabývat stroji pracujícími s dvoukolejovou železnicí na 

zemním podkladu je postup pokládáni následující: Nejprve se v terénu, kudy 

železnice povede provede sondáž země, aby byla zajištěna potřebná pevnost 

povrchu. V případě, že povrch není dostatečně pevný, je zpevněn injekčním 

strojem pro "opich“ zeminy. Do země je vpraven tekutý beton (či jiné kašovité 

směsi), který po ztuhnutí dostatečně zpevní zemní lože. Poté se terén upraví do 

lichoběžníkového tvaru bagry a jinými stroji pro úpravu terénu, čímž je 

vytvořeno zemní lože a hlavní podklad pro položení kolejí. Na toto lože je z 

nakladačů nasypán a upraven štěrkový násep z kamenů o šířce jednoho 

kamene 32-64 mm. Tento násep je 350 mm vysoký. Tím je zpevněn a připraven 

celý železniční spodek. Do něj se již jeřáby ukládá železniční svršek, tedy 

pražce a samotné kolejnice. Ty jsou obvykle dlouhé 25 m a na koncích se pro 

provoz běžných vlaků spojují kolejnicovými spojkami, pro provoz rychlovlaků se 

svařují. Prostor mezi pražci se strojem zhutní a tím zpevní. Před kontrolou se 

koleje ustaví do horizontální a vertikální roviny kolejovou podbíječkou. Provede 

se kontrola pevnosti podkladu, spojení a samotných kolejí sondami, vizuálně a 

zátěží. Po těchto úkonech se celá železnice upraví do finální podoby kolejovým 

pluhem. Speciální kolejovou podbíječkou se také upravují výhybky a křížení. 



 15 

V této době jsou již všechny stroje pro celý technologický proces vybaveny 

hydraulickými nástavbami, proto bude mým úkolem navrhnout a zvolit 

nejvhodnější hydraulickou nástavbu pro kolejový pluh, určený ke konečné 

úpravě kolejového lože. 

   4.2.Stroje pro výrobu a úpravu železnic: 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Tuto prvotní úpravu geometrické polohy koleje provádí tzv. do kříže pro 

hrubé zvedání a směrování koleje. Jeho výhodou je možnost velkých zdvihů a 

směrových posunů na jeden záběr. Protože se jedná o stroj malých rozměrů, 

lze jednoduše přepravovat. Tento stroj lze také používat na úpravu kolejového 

svršku. 

 

 
Obr. 4.2 – Pásový poklada č kolejových tratí  -  firma Viamont DSP a.s. 

Obr. 4.1 –                                              
MINIMA  -  firma Viamont DSP a.s . 
 
je stroj pro prvotní úpravu 
geometrické polohy koleje  
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Pokladač slouží k manipulaci a pokládání smontované kolejové trati o délce až 

25 metrů a váze až 20 tun. 

 
 

 
 

Obr. 4.3 – Kolejová podbíje čka  -  firma Viamont DSP a.s. 

Je stroj pro hutnění mezipražcových prostor a za hlavami pražců. 
 
 

 
 
Stroje podobných typů se také používají pro úpravu výhybek a křížení kolejí. 
 

 
 
 
 

Obr. 4.5 – Stroj pro kladení a trhání kolejových po lí -  firma Viamont DSP a.s. 

Obr. 4.4  – Stroj pro geometrickou 
úpravu polohy koleje  -  firma Viamont 
DSP a.s. 
 
Stroj s počítačem řízeným 

naprogramovatelným množstvím 

tvarů křivek používaných ČD. 

Přesnost polohy koleje ± 1mm 
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Tato kolejová pole mohou být o délkách 12,5m, 18m, nebo 25m. Technika je to 

dlouhými roky prověřená a po modernizaci vybavena navíc hydraulickým 

přítlakem kolejových podvozků a nakolejování. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Stroj je dále vybaven odnímatelným drapákem s možností výměny za drapák 

jiné velikosti, popř. za drapák pro mezipražcové prostory, svahovou lžíci, nebo 

bourací kladivo. 

Výhodou takovýchto strojů je jejich univerzální použití a to nejen z důvodu 

možnosti práce na terénu tam, kde doposud koleje nejsou, ale také tam, kde se 

ke kolejím z důvodů terénu nedá dostat jinak, než právě po kolejích. 

 

5.Výběr řešení projektu:  

S velkého množství možností, které dnešní hydraulické technologie 

nabízí a s ohledem na zkušenosti s prací starších verzí kolejového pluhu  

navrhnu to nejprospěšnější řešení. 

Po konzultaci s firmou Viamont DSP a.s. pokládající železnice jsem 

dostal požadavky, aby mohl tento stroj být určen pro: 

 - Úpravu štěrkového lože do lichoběžníkového profilu (práce možná v obou  

směrech, přičemž v jednom směru bude možné provést veškeré pracovní úkony 

jednou jízdou – přihrnutí křídly, přemístění středními pluhy a zametení). 

 - Zametání přebytečného štěrku z kolejového roštu (v traťové koleji i ve 

výhybkách), pro přebytečný štěrk bude zabudován příčný dopravník pro 

vyhazování štěrku do boku a zásobník o objemu do 2 m3. 

- Tažení bržděného železničního vozidla o hmotnosti do 30t, do stoupání 30‰. 

Obr. 4.6 – ATLAS  -  firma Viamont 
DSP a.s. 
 
Mobilní bagr s možností jízdy po 
kolejích díky kolejní nápravové 
nástavbě. Vhodný k manipulaci 
s materiálem a terénem a tím k 
povrchové úpravě štěrkového lože 
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- Jízdu vlastním pohonem do stoupání terénu 40‰. 

- Práci na všech typech kolejnic a pražců uložených ve štěrkovém loži běžně 

používaných v České republice. Bude mít narážecí a spřáhlové ústrojí normální 

stavby. Ve vlaku bude moci být zařazen na konci vlaku.  

Alternativně tedy lze použít obyčejných hydrogenerátorů, regulačních 

hydrogenerátorů (s regulací na konstantní tlak), nebo regulačních 

hydrogenerátorů s průtokovým regulátorem (load sensing). Pro řízení lze vybrat 

s běžných rozvaděčů, proporcionálních rozvaděčů, nebo servoventilu. 

Jelikož v tomto projektu jde o modernizaci stroje s obyčejným zubovým 

hydrogenerátorem a rozvaděči ovládanými pákami, touto možností se vůbec 

dále nebudu zabývat. Stroj se totiž neustále přehříval, docházelo také k častým 

poruchám a obsluha nebyla jednoduchá . 

Při použití obyčejných rozvaděčů k řízení nástavby se obsluze velice špatně vše 

ovládalo z důvodů vyšších průtoku rozvaděčem už při malém posunutí ovládací 

páky.  

Řízení nástavby pomocí servotechniky je zase zbytečně nákladné a 

neekonomické z důvodů čištění kapaliny a jejím zahříváním vlivem škrcení na 

tryskách servorozvaděčů.  

Pro mobilní techniku je nejvhodnější a také v současnosti nejpoužívanějším a 

nejúspornějším systém s proporcionálními rozvaděči a regulační pumpou s LS 

regulací. 

Proto volím řešení projektu  těmito prvky a s tímto použitím, které přijde na 

strojní konstrukci vozidla, a kde navrhuji: 

  - Hydraulický agregát s čerpadlem s LS regulací 

 - Proporcionální rozvaděče pro řízení nástavby pluhu 

- Hydraulické válce pro ovládání nástavby 

- Rotační hydromotory pro smetadlo a klimatizaci 

- Potrubní rozvod z ocelových bezešvých trubek (Ø budou vycházet    

  z dané konkrétní situace) 

- Elektro vybavení pro možnosti ovládání a příslušenství 

- Ovládací pult.  
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Takto zvolené řešení vypracuji formou realizačního projektu s potřebnými 

podklady potřebnými k zhotovení takto zvolené nástavby. 

   5.1.Load sensing systém: 

 

Obr. 5.1 – Schéma zapojení LS systému s regula čním čerpadlem a regulátorem pr ůtoku 

Ztrátový výkon vzniká pouze na  řídícím (zde škrticím) ventilu.  

Systémový tlak p1 sleduje, "kopíruje" tlak od zatížení p2, proto i tento systém se 

nazývá "load sensing", zkráceně LS systém. Na rozlišení od podobného systému s 

třícestnou tlakovou váhou se tento systém označuje jako LS systém s uzavřeným 

středem. U běžných LS systémů je konstantní tlakový spád (∆pv = konst.) udržován 

na řídicím ventilu nezávisle na zatížení P2. Účinnost LS systému pak roste zároveň 

s rostoucím zatížením P2. Další skupinou  LS systémů jsou systémy s regulací 

celkového průtoku. Schéma zapojení a energetická bilance jsou stejné jako u 

předchozího LS systému. Na rozdíl od předcházejícího LS systému čerpadlo 

nereguluje tlak, ale součet všech výstupních průtoků. Napájecí tlak se nastaví 

automaticky. Účinnost tohoto LS systému je závislá na okamžitém průtoku Q, 

nikoliv však na okamžitém zatížení. 

 

 

6.Realizační projekt:  

 

Aby byl realizační projekt popsán co nejlépe pro možnost zhotovení 

(modernizace), je třeba aby se v něm nacházeli tyto části: 

- Funkční schéma 
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- Specifikaci prvků včetně šroubení a šroubů 

- Motorovou listinu 

- Technickou zprávu 

- Dispozici zařízení 

- Seznam strojů a zařízení 

- Návod k obsluze a údržbě stroje (viz. bod 8) 

Výpočty, dle kterých jsem volil jednotlivé prvky, uvedu v následující kapitole 

Technické a pevnostní výpočty. Celý projekt jsem označil jako projekt číslo 

SN2KIH. 

 

   6.1.Funk ční schéma: 

 Plně sestavené funkční schéma, včetně popisu šroubení a popisu 

jednotlivých pozic pro kusovník projektu vkládám do přílohy č.1 diplomové 

práce číslo výkresu SN2KIH02-1-1, 5. listů. Pro orientační informaci 

zjednodušené hydraulické schéma obvodu: 

 

 

 

Obr. 6.1 – Schéma hydraulického agregátu 

 

1- spalovací motor, 2 – hydrogenerátor pro tlakovou větev P1 s regulací LS, 3 – 

hydrogenerátor pro tlakovou větev P2 s regulací LS,  4 – hydrogenerátor pro 

chladící a čistící okruh, 5 – nouzový zubový hydrogenerátor, 6 – teploměr, 7 – sací 

filtr, 8 -  stavoznak, 9 – tlakoměr, 10 -  chladič, 11 – odpadní filtr, 12 – tlakoměr, 13 
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– jednosměrný ventil, P1 – tlaková větev pro pohon pření a zadní nástavby, P2 – 

tlaková větev pro pohon smetadla a klimatizace, T – odpadní větev 

 

 
Obr. 6.2 – Schéma pohonu pravé bo ční radlice 

1 –  proporcionální rozvaděč, 2 – přímočarý hydromotor, 3 – řízený 

jednosměrný ventil, P1 – tlaková větev, T – odpadní větev 
 

 

 
Obr. 6.3 – Schéma pohonu levé bo ční radlice 

1 – asd proporcionální rozvaděč, 2 – přímočarý hydromotor, 3 – řízený 

jednosměrný ventil, P1 – tlaková větev, T – odpadní větev 
 

 

 

 

 

 

Obr. 6.4 – Schéma pohonu p řední nástavby pluhu 
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1 –  proporcionální rozvaděč, 2 – přímočarý hydromotor, 3 – rotační 

hydromotor,  

P1 – tlaková větev, T – odpadní větev 
 

 

 

 
Obr. 6.5 – Schéma pohonu smetadla a klimatizace 

1 –  proporcionální rozvaděč, 2 – škrtící ventil, 3 – rotační hydromotor,  

P2 – tlaková větev, T – odpadní větev 
 

 

   6.2.Specifikaci prvk ů včetně šroubení a šroub ů: 

 Kompletní specifikaci prvků vkládám jako přílohu č.2, označení přílohy 

SN2KIH02-2-1, 3. listy. Specifikaci šroubení vkládám jako přílohu č.3, označení 

přílohy SN2KIH02-2-2, 1. list. Specifikaci šroubů vkládám jako přílohu č.4, 

označení přílohy SN2KIH02-2-3, 1. list. 

 

   6.3.Motorová listina: 

 Kompletní motorovou listinu vkládám jako přílohu č.5, označení přílohy 

SN2KIH02-3-1, 1. list. 

 

   6.4.Technická zpráva: 

 
OBSAH ZPRÁVY: 

 
1.   Účel zařízení  
 
2.   Popis zařízení   
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3.   Technické údaje   
 
4. Různé 

 

 

ad 1. ÚČEL  ZAŘÍZENÍ: 
 

 Stroj pro úpravu a čištění povrchu kolejového lože. Lze použít i za účelem 

nahrnování kamení a úklidu okolo kolejové tratě.   

 

Technický popis původní koncepce pohonů: 
 

    Hydraulická nástavba kolejového pluhu je určena pro pohyb částí stroje 

sloužícím k daným technologickým úkonům. Jedná se o pohyb ramen 

umístěných na každé straně stroje, o pohyb dvou čelních radlic, o zvedání, 

spouštění a rotaci zadního smetadla, o rotaci pásu zadního smetadla a o 

pohon klimatizace. 

Nástavba zabezpečuje následující pohyby: Vysunutí ramene s radlicí, 

naklápění a vyklápění radlice, otáčení radlice. Zvedání a spouštění dvou 

čelních radlic. Zvedání spouštění a rotace zadního smetadla. Rotace pásu 

zadního smetadla. Koncepce pohonů vychází z možností a technických 

řešení používaných  v době konstrukce prvních pluhů v roce 1968 .  

Původní koncepce hydrauliky vychází s klasických pohonných principů tj. 

centrální zdroj tlaku s regulací na konstantní tlak pomocí pojistného ventilu 

a řešení jednotlivých funkcí ovládacími rozvaděči pro střední průtoky firmy 

Rexroth. Potrubní rozvod a řídící prvky jsou ocelové. Ovládání hydrauliky 

je pomocí ručního pákového mechanismu. 

 

Technický popis nové koncepce pohonů: 

Zabezpečení pohybů zůstává stejné jako u původního stroje, přidává se 

pouze pohon kompresoru klimatizace. Koncepce hydrauliky se 

modernizuje za použití moderních technologií, tj. Zdroj tlaku se 

systémem load sensing a řešení jednotlivých funkcí ovládacími 

proporcionálními rozvaděči pro střední průtok firmy Danfoss. 
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Zadání, technické podklady a požadavky na zařízení: 
 

   Projekt zařízení je zpracován na základě těchto technických podkladů: 

Technické zadání zpracováno na základě diplomové práce pod dohledem 

vedoucího práce, kterým je Dr. Ing. Bova, firma Interfluid s.r.o. Základní  

požadavky na repase pluhu. 

 
hydraulika:     Hydrogenerátory 

       Rozvaděč 1 

       Rozvaděč 2 

       Rozvaděč 3 

       Rozvaděč 4 

       Hydromotory     

 

Dispoziční  výkres:    Umístění pohonů 

       Umístění ramen 

       Umístění řízení 

       celkový pohled 

        
Základním požadavkem je modernizace pluhu a uvedení do  funkčního stavu. 
 

zhodnocení technického stavu pluhu před modernizací: 
 
Kolejový pluh byl používán nejvýše ve dvou pracovních směnách za teplého 

počasí s poměrně častými odstávkami z důvodů přehřívaní oleje a poruch. 

Pluh byl udržován jednou ročně výměnou oleje a jednou za dva roky po dobu 

cca 4 týdnů, kdy se prováděly větší naplánované opravy.  

 

Strojní konstrukce: 
 
Z hlediska strojní konstrukce jsou díly originální. Pro případnou modernizaci 

starších dílů musí být provedeno  proměření v demontovaném stavu. Jelikož 

je množství pohyblivých částí  poměrně velké,  bylo by potřeba vyjít ze 

zkušeností obsluhy a údržby  pluhu (přednostně zpevnit části se kterými 

např. již byli někdy v minulosti potíže atd.) 
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  Hydraulika: 
 
        Veškerá hydraulická zařízení na pluh jsou nová, protože modernizace 

bude kompletní. Jsou to zařízení: Hydraulický agregát, hydraulické  bloky a 

pojistné ventily, hydraulické válce a rotační hydromotory. 

 Potrubní rozvod: 
 
 Potrubní rozvod  pluhu je vyrobeno vesměs z ocelových trubek 

svařováním. Jsou použity šroubení s kuželem 24o s O-kroužkem. Závity 

šroubení jsou dotaženy  na maximum bez možnosti zatěsnit plochy. Větší 

světlosti potrubí jsou spojována svařováním ve vyráběných blocích a spoje 

jsou provedeny pomocí přírub SAE s těsnícím O kroužkem. 

 Pro výrobu modernějšího pluhu bude potřeba udělat následující opatření.  

Vyrobit  některé vytypované  spoje spojované  pomocí šroubení vázaného na 

sebe , vyrobit spojovací ocelové bloky a tím zmenšit počet spojů.  Vyrobit 

příslušné nové potrubní rozvody  v ocelových trubkách s navařením kuželek 

a O kroužkem. Dostatečně upevnit  potrubí. Příruby SAE navařit na  trubky. 

Všechny  šroubení a potrubní spoje používat nové. 

 Elektro: 
 
 Elektro ovládání je  řešeno  pomocí joysticků a proporcionálních magnetů. 

Proporcionální elektromagnet na rozvaděčích je obousměrný, ovládaný 

napětím 0 – 12 V. 2 – 6 V poloha šoupátka na jednu stranu, 6 – 10 V poloha 

šoupátka na stranu druhou. 6 V je šoupátko ve střední poloze. Joysticky 

uložené v ovládacím panelu sestrojeném do výšky 900mm od podlahy kabiny 

a širokém po celé šířce kabiny. Regulace rotačního hydromotoru pro pohon 

klimatizace je řešena škrtícím ventilem . Tyto veškeré ovládací prvky jsou 

také zakoupeny nové. Elektronické ovládání se provede v závislosti na 

koncepci stroje a možnostech ovládání (např. stroj pracující s 24V bude mít 

také ovládání 24V). 
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Popis prací potřebných pro modernizaci hydraulických zařízení : 
 
    S ohledem na to, že stroje pro kolejovou mechanizaci jsou až na vyjímky, 

nebo při zvláštních situacích, přes zimní období uskladněny, bude celá 

modernizace záviset na čase pracovních sil a možnostech modernizační firmy 

(např. manipulace s těžkými částmi, nebo usazení prvků). Odhadovaná doba 

modernizace je asi půl roku. Z tohoto důvodu není také třeba dbát na speciální 

kapaliny s nízce proměnnou viskozitou v závislosti na velkých teplotních 

rozdílech. 

 
ad 2. POPIS  ZAŘÍZENÍ: 

 

Nově navrhované zařízení  je tvořeno z následujících základních strojních 

dílů: 

 

- Trubky ramene 

- Úchyty hydraulických válců 

- Čepy a ložiska 

- Kotouč smetadla 

- Kotouče pásu 

 
 

Trubky ramene:  
 

     Tyto trubky jsou určeny pro přenos největší síly v celém rameni. 

Zaručují vysunutí ramene s boční radlicí a hlavní manipulaci. 

 
 

Úchyty hydraulických válc ů: 
 

    Jsou navařeny na konstrukci všude tam, kde je pro pohyb jednotlivých 

částí třeba umístit hydraulický válec. Některé úchyty jsou pro větší pevnost 

přímo součástí konstrukce, jiné se zase na pevnost kontrolují, popř. testují. 
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Kotou č smetadla: 
 

   Na kotouč se nasadí smetadlo pro úklid kolejové tratě. Tento kotouč je 

namáhán minimálně, avšak pro značnou váhu smetadla je uložen na 

čtyřech radiálních valivých ložiscích. 

 
Kotou če pásu: 

 
   Na kotouče se navine pás odvalující kameny a nečistoty smetené 

smetadlem na bok kolejového lože. 

 

ad 3. TECHNICKÉ ÚDAJE: 
 
Nosnost konstrukce     40 t 

Nosnost nástavby     30 t 

Rychlost vysouvání ramene (plně otevřen rozvaděč)      0,3m/s  

Rychlost naklápění ramene (plně otevřen rozvaděč)         0,4m/s 

Rychlost otáčení radlice     0,5 m/s 

Chladící výkon pro ∆t 30°                              7kW 

Rychlost otáčení smetadla (plně otevřen rozvaděč)         300ot/min 

Rychlost sklápění čelní radlice     0,3m/s 

Počet hydraulických válců pro naklápění a sklápění   4+4 

 
 

ad 4. RŮZNÉ: 
 

Odhady hmotnosti zařízení:   
Radlice:  zhotovená z jednoho kusu oceli třídy 11.  

                                                 Hmotnost cca 2 x 1,5 t 

 

Kyvná p říruba na radlici: Výpalek z jedné části oceli. 

                                                 Hmotnost cca 2 x 0,3 t  

 

Kyvná p říruba na rameni: Výpalek z jedné části oceli. 

                                                  Hmotnost cca 2 x 0,4 t  
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Rameno - pevná část: Na trubkové konstrukci provedeno několik návarů pro 

uchycení hydraulických válců a pro dorazy posuvných částí.  

                                                  Hmotnost cca 2 x 0,3 t  

 

Rameno - pohyblivá část: Na trubkové konstrukci provedeno několik návarů 

pro dorazy.  

                                                  Hmotnost cca 2 x 0,2 t 

 

Rameno - výkyvná část: dva kusy spojeny čepy vyrobeny z jednoho kusu 

oceli 

                                                  Hmotnost cca 4 x 0,3 t 

Smetadlo: složeno ze dvou částí. Hmotnost včetně hydrauliky a kostry. 

                                                  Hmotnost cca  2 t 

 

Čelní radlice: dva kusy vyrobeny z jednoho kusu  oceli + 2 přední pluhy. 

                                                  Hmotnost cca 2x1 t+2x0,55 t 

 

Hydraulika: Veškeré části, tj. hydrogenerátory, trubky a hadice, řídící a 

ovládací prvky, hydromotory přímočaré i rotační. 

                                                  Hmotnost cca 1,5 t 

 

Motor: Vznětový čtyřválec o výkonu 80kW včetně převodovky spojky a 

ostatního příslušenství nutného pro provoz stroje. 

                                                  Hmotnost cca 3 t 

 

Konstrukce stroje: Vnitřní skelet stroje, včetně podvozku, kol, pružin, 

tlumících zařízení a všeho ostatního příslušenství spojeného se stavbou 

stroje 

                                                  Hmotnost cca 9 t 
 

Celková hmotnost za řízení cca 25,2 t. 
 

Součástí nabídky není stavební část a elektročást. 
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   6.5.Dispozice za řízení:  

 Kompletní dispozici zařízení vládám jako přílohu č.6, číslo výkresu 

SN2KIH02-4-1, 1. list. 

 

   6.6.Seznam stroj ů a zařízení:  

 Seznam strojů a zařízení vládám jako přílohu č.7, Označení přílohy 

SN2KIH02-5-1, 1. list. 

 

 
7.Technické a pevnostní výpo čty.  

   7.1.Technické výpo čty 

 Tyto výpočty zahrnují: 

- volbu hydrogenerátoru, 

- volbu proporcionálního rozvaděče, 

- volbu chladiče (je – li třeba), 

- volbu Hydromotorů 

Ostatní, zde neuvedené prvky, uvedené ve specifikaci prvků (č. přílohy SN2KIH02-

2-1) jsou zvoleny na základě světlostí, zkušeností v oblasti použití stroje a oblasti 

hydraulických prvků. 

 

Volba přímočarých hydromotorů 

S rozměrů radlice 3 x 0,9m jsem programem SolidWorks zjistil max.  šířku kamení 

o rozměrech jednoho kamene 32 – 64 mm. (popř. hlíny), který je stroj schopen při 

plném zanoření radlice do kamene pojmout. Tato šířka je cca 0,4 m. 

    
Obr. 7.1 – Št ěrk tažený p ři plném záb ěru radlice 
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Je patrné že radlice sloužící pro úpravu nebude nikdy zanořená celá ve štěrku, 

avšak může se stát cokoliv, např. že se radlice opře do tvrdší zeminy apod. 

Budu tedy počítat s nejhorší variantou. 

 

Max. objem štěrku tedy bude: 

 
308,14.09.03 mxxxVkamene =                           (7.1) 

 

Při hustotě kamene používaného pro tyto účely, která je 2500 kg.m3, je max.  

hmotnost materiálu taženého před radlicí: 

 

kgxVm kamenekamene 27002500==               (7.2) 

 

K tomuto lze pro nejhorší případ přičíst i samotnou hmotnost radlice, tedy cca 

1500 kg (patrné z obr.  7.2). Potom síla, kterou musí hydraulický válec překonat 

je 42000N.  

 

Největší Hydraulický válec (viz pozice č.16  příloha č.8 sestava nástavby), 

s pracovním zdvihem 1000mm (vyplývá s konstrukce) tedy volím Ø 100/50. 

Potom síla, kterou bude radlice držena při pracovním tlaku, který volím až 17,5 

MPa: 

 

tunccaN
dD

PSPF 10103000
4

)05,01,0.(
10.5,17

4

).(
..

22
6

22

⇒=−=−== ππ
 (7.3) 

=> vyhovuje 

kde  p ... zvolený pracovní tlak 

 S ... plocha mezikruží HM 

 

Toto i s bezpečností a ohledem na to, že nástavba má radlici na každé straně, 

vyhovuje. I s rezervou kdyby se radlice někde zachytla. 

Hydraulické válce pro naklápění ramene (viz pozice č.12  příloha č.8 sestava 

nástavby) volím s ohledem na hmotnost ramene, kterou musí bezpečně 

zvednout, tedy:  
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Obr. 7.2 – Silové rozložení nakláp ění ramene 

 

Síla potřebná pro naklopení ramene: 

 

NF
F

30276
48sin

2250022500
48sin =

°
=⇒=°       (7.4) 

Pro naklápění ramene slouží dva válce, volím proto s pracovním zdvihem 630mm 

(vyplývá z konstrukce) Ø 80/40. Potom síla kterou vyvodí: 

 

NválceF

dD
PSPF

1319462.65973
4

)04,008,0.(
10.5,17

4

).(
..

22
6

22

==

−=−== ππ
 (7.5) 

=> vyhovuje 

Kde  F... síla pot řebná k nakláp ění ramene 

 S... Plocha mezikruží hydraulického válce 

 

Hydraulické válce pro sklápění ramene (viz pozice č.14  příloha č.8 sestava 

nástavby) také volím s ohledem na silové rozloženi, tedy hmotnost, kterou musí být 

schopny sklápět. Toto rozložení je stejné jako v případě válců pro naklápění 

ramene, pouze s ohledem na konstrukci stroje mají menší zdvih. Volím proto 

hydraulický válec s pracovním zdvihem 400mm Ø 80/40. Sklápěcí síla potom bude 

(viz 7.5). 

Hydraulický válec pro sklápění radlice (viz pozice č.6  příloha č.8 sestava nástavby) 

volím s pracovním zdvihem 250mm. S ohledem na hmotnost radlice cca 1500 kg + 
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350 kg hmotnost kyvadla, kterou musí překonat, tj. 18500N. volím hydraulický 

válec Ø 80/40. Potom síla kterou vyvodí: 

N
D

PSPF 87964
4

08,0.
10.5,17

4

.
..

2
6

2

==== ππ
   (7.6) 

=> vyhovuje 

Kde  F... síla pot řebná k skláp ění radlice 

 S... Plocha pístu hydraulického válce 

 

Hydraulický válec pro natáčení radlice (viz pozice č.2  příloha č.8 sestava 

nástavby) volím pro bezpečnost stejného průměru, tedy Ø 80/40 pracovní zdvih 

250 mm (vyplývá z konstrukce). 

Hydraulický válec pro zdvih pluhu kolejnic (na přední části konstrukce stroje) volím 

dle hmotnosti pluhu. Tyto pluhy jsou dva, každý bude zvedán jedním hydraulickým 

válcem. Hmotnost pluhu je cca 550 kg. Hydraulický válec tedy musí překonat sílu 

na celou plochu pístu 5500N. Volím válec s pracovním zdvihem 80mm (vyplývá 

z konstrukce) a Ø 40/22. Síla zvedání pluhu je potom tedy: 
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ππ
  (7.7) 

=> vyhovuje 

Kde  F... síla pot řebná k skláp ění radlice 

 S... Plocha pístu hydraulického válce 

 

Hydraulický válec pro zdvih předního čela (na přední části konstrukce stroje),  tj. 

zvednutí hmotnosti 1000 kg, volím Ø 80/40 pracovní zdvih 400mm (vyplývá 

z konstrukce). Potom síla, kterou zvedá přední čelo je rovna (viz výpočet 7.6). 

Stejně tak hydraulický válec pro posuv přední ho rámu volím Ø 80/40 pracovní 

zdvih 500mm (vyplývá z konstrukce). 

 

Hydraulický válec pro zdvih smetadla volím s ohledem na hmotnost celé 

konstrukce smetadla, tj. cca 2000 kg. Zvedání bude prováděno dvěma válci (na 

ploše mezikruží), proto hydraulické válce s pracovním zdvihem 250mm (vyplývá 

z konstrukce) a Ø 80/40. Síla ke zvedání smetadla je potom rovna (viz. 7.5). 
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Dva hydraulické válce pro zajištění smetadla mají sloužit k aretaci v horní poloze, 

kdy smetadlo není v činnosti, proto volím válce s pracovním zdvihem 160mm 

(vyplývá z konstrukce) Ø 50/28. Válce vloží aretační přírubu do připraveného 

otvoru a tím zajistí horní polohu smetadla. Proto hydraulický válec není třeba 

kontrolovat na střih, tuto úlohu bude plnit právě příruba. 

 

Volba hydrogenerátorů 

Jak jsem uvedl ve výběru řešení projektu, volím hydrogenerátory s LS regulací 

(dále jen HG) a to s ohledem na technologický proces dva hlavní a jeden pro 

chladící okruh (je – li třeba). Jeden hlavní HG bude sloužit pro nástavbu, přední 

radlice, zvedání smetadla a pohon dopravníku, druhý pro pohon smetadla a 

klimatizace. 

Hlavní HG1 volím s ohledem na nejvyšší průtok, který bude při vysouvání ramene 

nástavby. Beru také v úvahu možnou práci více částí nástavby najednou i různé 

otáčky spalovacího motoru, již nyní tedy předpokládám HG s vyšším průtokem. To 

ovšem vzhledem k proporcionálním rozvaděčům, kterými lze přesně řídit, nevadí. 

Také nedojde k velkým ztrátám na obvodu, neboť regulace LS zajistí pouze 

potřebný tlak (popř. průtok). 

Průtok potřebný z HG je tedy: 

1
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.
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D
vSQQ

ππ
  (7.8) 

Kde  Q... pot řebný pr ůtok HG Ø 100/50 

 S... Plocha pístu hydraulického válce 

 v...Zvolená rychlost vysouvání 0,1 ms -1 

 

Pro spolupráci obou stran nástavby je to potom 94 l.min-1. Obsluhu stroje provádí 

dva lidé, tedy každý jednu stranu nástavby. Větší požadavek na průtok než těchto 

94 l.min-1 nebude třeba. Průtoky pro ostatní HM: 
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Kde  Q... pot řebný pr ůtok HG 

 S... Plocha pístu hydraulického válce 

 v...Zvolená rychlost vysouvání 0,1 ms -1 
HG1 dále pohání dopravní pás, ten při skládání nástavby nebude v provozu, mohl 

by však být v provozu při rozkládání, proto ještě ponechám rezervu. Potom tedy 

volím nejbližší vyšší HG a to dodávaný firmou Linde  typ HPR 55LSDA  s těmito 

parametry. Vg = 55cm3, P = 20MPa, max. ot. 3000min-1.  

      
Obr. 7.3 – Hydrogenerátor s regulací LS  

V původní verzi stroje se nacházel vznětový spalovací motor o výkonu 

63kW. Ten však nebyl postačující pro požadavky vyplývající z mé volby projektu 

(viz bod 5). K tomu, aby byl stroj schopen překonat požadovaná stoupání byl 

zvolen nový vznětový motor značky Zetor s výkonem 80kW, max. otáčky 2200 a 

potřebnou převodovkou. provedu tedy kontrolu výkonu: 

kWxPnVgPQP 2410.5,17001375,0... 6 ==∆=∆=     (7.10) 
 
Kde  Q... Průtok dodávaný HG p ři 1500 ot.min -1spalovacím motorem 

 DP..Tlak na pojistném ventilu. 
 
Druhý HG bude sloužit pro pohon rotačních HM, volím proto stejný, jako první, 

pouze LS regulace bude průtoková. Volím tedy HG firmy Linde  typ 

HPR55LE1LP24V  s parametry. Vg = 55cm3, P = 20MPa, max. ot. 3000min-1, 

průtokový ventil řízený 24V. 

 

Obr 7.4 – Schéma HG 
s LS průtokovou regulací 
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Celkový hydraulický výkon obou HG je potom 2x24,kW, tj. 48kW. Mezi spalovací 

motor a HG se vloží převodovka (viz pozice 10 funkčního schématu), která zvýší 

otáčky HG. Při 1500 ot/min na spalovacím motoru bude mít HG 2250ot/min a tedy 

průtok 123,75l.min-1, tedy průtok dostačující k ovládání HM i vyšší rychlostí. 

 
 Volba rotačních hydromotorů 

Hydromotor pro pohon dopravníku volím s ohledem na hmotnost štěrku, který je 

odklízen z kolejiště. Těchto zbytků ještě může zůstat dost a větší vrstvy by mohly 

ohrozit rychle jedoucí vlaky. Proto max. hmotnost na pásu dopravníku bude 1500 

kg (do 1m3 štěrku a zeminy). Rozběh pásu však bude s téměř nulovou zátěží 

(pouze pasivní odpory pásu a ložisek), motor tedy navrhuji na kola pásu o Ø 

400mm. Moment potřebný pro otáčení kol dopravního pásu bude: 

 
NmrtFrFM tn 602,0.02,0.15000... ====    

 (7.11) 
 
Kde  F n... Normálová síla (te čná síla x t ření ložiska (98%) viz. Obr. 7.4) 

 Ft... Tečná síla (viz Obr. 7.4) 

 t ... Tření přenášené ložiskem s ú činností 98% 

 r... Polom ěr hnacího kola pásu 

 
Obr. 7.4 – Rozložení sil na pásu 

 

Vg hydromotoru volím v závislosti na rychlosti pásu v, kterou volím 1m.s-1. Potom 

otáčky kola pásu n jsou poměrem rychlosti a poloměru rovny 47,8min-1. 

Geometrický objem je potom průtok podělen otáčkami. Převod  řetězem 1:10. 

Tedy:  

15
2,0

1 −=== rads
r

vω
       (7.12) 

Kde  v... Zvolená rychlost pásu 

 r... Polom ěr hnacího kola pásu  
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Otáčky na hydromotoru: 

1min/74,4760.
*2
5

60.
*2

−=== otn
ππ

ω
   (7.13) 

Kde  ω...  Úhlová rychlost  na hnacím kole pásu (viz. 7.1 2) 

     

Pak otáčky n na hydromotoru 47,74 .10 = 474 ot/min a moment M na hydromotoru 

60 / 10 = 6 Nm 

  

HG volím od firmy Glentor  typ HG28 PAVM s  Vg = 28cm3. 

 

Výpočet potřebného průtoku: 

 

min/27,13474,0.28. lnVgQ ===     (7.14) 

Kde  Vg... Zvolený geom. objem rota čního HM 

 n... Polom ěr hnacího kola pásu   

 

Kontrola  potřebného tlakového spádu: 

 

MPa
Vg

M
P 35,1

28
.6.2..2 ===∆ ππ

            (7.15)  

Kde  M...  Moment pot řebný na motoru 

 Vg...  Geometrický objem motoru 

 

Pro M = 6 Nm, je třeba tlakový spád ∆P 1,35 MPa, což HG spolehlivě dodá. Tento  

motor bude pro zvolenou rychlost pásu 1ms-1 potřebovat průtok 13,3 l/min. Pás se 

musí otáčet  vpravo nebo vlevo  záleží na tom, kde je možné vyhazovat zbylé 

kameny a štěrk. Otáčky a tím rychlost pásu je možné ještě zvýšit. 

Hydromotor pro pohon klimatizace a dva pro pohon dopravníku jsou již poháněny 

HG2. Klimatizace má dle konstrukce (po konzultaci s firmou o typ a vlastnostech) 

nižší nároky na provoz, než samotný  pohon dopravníku, proto pro jednoduchost 

konstrukce a výběru dodavatele volím po konzultaci s firmou provozující kolejový 

pluh hydromotor  firmy Technometra  typ AM16 s Vg = 28cm3. 
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Hydromotor pro pohon bubnu smetadla volím s ohledem na rozměry bubnu a 

potřebný dynamický moment potřebný pro roztočení bubnu Mdyn=J. e. 

Rozměry bubnu: 

 

Hmotnost bubnu: Hmotnost dvou čel + hmotnost pláště + hmotnost košťat 

Hustota oceli ze které je smetadlo vyrobeno = 7800 kg.m-3. Košťata váží cca 

100kg. Hmotnost pláště: 

kgm

l
dD

lSm

p

pPp

11087800.9,2.
4

)76,08,0.(

..
4

)(
..

22

22

=−=

−==

π

δπδ
     (7.16) 

Kde  SP... Plocha plášt ě bubnu 

 lP...  Šířka plášt ě bubnu 

Hmotnost čela: 

kgm

l
D

lSm

č

čččč

3927800.1,0.
4

8,0.

..
4

.
..

2

2

==

==

π

δπδ

       (7.17) 

2 čela = 784 kg 

Kde  Sč... Plocha čela bubnu 

 lč...  Šířka čela bubnu 

∑ =++= kgm 19921108100784     (7.18) 

Moment setrvačnosti bubnu: 

222

2
2

2
1

.1212)76,08,0.(1992.
2

1

).(.
2

1

mkgJ

rrmJ

=+=

+=
   (7.19) 

Kde  m... Celková hmotnost bubnu (viz. 7.18) 

 r1... Vnější polom ěr bubnu 

 r2... Vnit řní polom ěr bubnu 

Obr. 7.5 – Schéma bubnu 
smetadla 
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Úhlová rychlost bubnu: 

n..2 πω =  

1.94,2033,3..2 −== sradπω          (7.20) 

Kde  n... Zvolené otá čky = 200min -1 = 3,33s-1. 

Úhlové zrychlení bubnu: 

2.07,1
20

94,20 −=== srad
t

ωε         (7.21) 

Dynamický moment pro roztočení bubnu: 

mNM

JM

dyn

dyn

.129607,1.1212

.

==
= ε

        (7.22) 

Pro pohon smetadla slouží dva rotační HM spojené se smetadlem přes převodovku 

s i = 1:7.  Moment jednoho HM tedy musí být: 

Nm
zi

M
M dyn

HM 6,92
2.7

1296

.
===       (7.23) 

Kde  M dyn ... Dyn. moment pot řebný pro rozto čení bubnu (viz. 7.22) 

 i .........Převodový pom ěr 

 Z ........Počet HM pro pohon smetadla (2 HM) 

Volím rotační HM od Firmy Linde, typ BMF35 s geom. objemem Vg = 35cm3.   

Otáčky HM: 
1min/14007.200. −=== otinn HM        (7.24) 

Kde  n HM... Otáčky hydromotoru 

 n... Zvolené otá čky bubnu 

 i ... Převodový pom ěr 

Průtok HM: 

min/491000/1400.35. lnVgQ HM ===
      (7.25) 

Kde  Q... Průtok  hydromotorem 

 Vg... Geometrický objem zvoleného HM 

nHM... Otáčky hydromotoru (viz. 7.24) 

 

Potom tlak pro překonání Mdyn: 

MPa
Vg

M
P

PVg
M dyn

dyn 6,16
000035,0

.2.5,92.2.

.2

. ===∆⇒
∆= ππ
π (7.26) 

Kde  M dyn ... (viz. 7.22) 
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 Vg...... Geometrický objem zvoleného HM 

dva hydromotory tedy potřebují  98 l.min-1. Dva hydromotory tedy buben dokáží 

rozběhnout ve stanoveném čase na stanovené otáčky. 

Předpokládám rozběh bubnu naprázdno bez zátěže a až pak spuštění do záběru. 

Užitečný moment jednoho HM při záběru  bubnu do  kupy štěrku lze spočítat. 

Nm
PVg

M 98
.2

5,17.35

.2

. ==∆=
ππ

      (7.27) 

Kde  ∆∆∆∆P... Pracovní tlak v obvodu (17,5 MPa) 

 Vg... Geometrický objem zvoleného HM 

98 Nm na 1 HM   celkem  1365 Nm na bubnu.      

      

Volba proporcionálních rozvaděčů 

Pro takové množství prvků k ovládání dnešní technologie nabízí řadu 

proporcionálních bloků s částmi pro ovládání jednotlivých funkcí. 

Volit budu z největšího průtoku a tlakového spádu na rozvaděči. Z důvodu velkého 

průtoku to bude rozvaděč  nepřímo ovládaný (elektrohydraulický). 

Největší průtok na přímočarých hydromotorech bude na hydromotoru vysouvání 

ramene: Q = 47 l.min-1 (viz 7.8). Největší průtok na rotačních hydromotorech bude 

při otáčení smetadla a to 220l.min-1 (viz 7.25). 

Samotná volba rozvaděče potom plyne z:  

 

Doba vysouvání pístnice: 

s
v

h
t 10

1,0

1 ===         (7.28) 

Kde  h...Pracovní zdvih 

v...Rychlost vysouvání pístnice 

 

Ustálená rychlost vysouvání po půl sekundě na rozběh a půl sekundy na doběh: 

1

21

1
211

105,0
95,0

1,0.10

.
...

−=
+

=

+
=⇒+=

msv

tt

vt
vvtvtvt

                   (7.29) 

Kde  t.... Doba vysouvání pístnice (viz. 7.28) 

 v1...Zvolená rychlost vysouvání (0,1ms -1) 

t1...Zvolený čas náb ěhu rychlosti do rychlosti ustálené (0,5s) 

t2...Zbylý čas do 10s (9s)  
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Zrychlení k dosáhnutí ustálené rychlosti: 

2.21,0
5,0

105,0 −=== sm
t

v
a       (7.30) 

Kde  v... Ustálená rychlost vysouvání (viz. 7.29) 

t... Zvolený čas náb ěhu rychlosti do rychlosti ustálené (0,5s) 

 

bar
dD

am

S

am
Pd 1

4
05,01,0.

21,0.1850

4
.

..
2222 =

−
=

−
==∆

ππ   (7.31) 

Kde  m... Hmotnost radlice a kyvadla 

a... Zrychlení vysouvání k ustálené rychlosti vysou vání (viz. 7.30)  

S... Plocha mezikruží p římočarého HM Ø 100/50 

 

Po konzultaci o možných řešeních jsem vybral bloky proporcionálních 

rozvaděčů firmy Danfoss , typové označení 157T80, rozdělený na jednotlivé 

bloky pro ovládání (viz. příloha č.1). Rozvaděče jsou do tlakového spádu 10 bar 

a průtoku 100 l.min-1.Rozsah řízení je potom od 30% do 90%, dle potřeby 

obsluhy a dané situace za jaké musí stroj pracovat. 

 
Obr. 7.6 – Prop. rozvad ěč Danfoss (vlevo-ilustr. foto, vpravo-graf pr ůtok-%vysunutí šoup.) 

 

Volba Světlostí potrubí a hadic 

Jak již bylo zmíněno při volbě rotačních HM, neměla by rychlost v potrubí 

překračovat 0,3ms-1. Proto do průtoku 45l.min-1 povedu potrubí světlosti DN10, 

do průtoku 150l.min-1 potrubí světlosti DN15 a saní HG z důvodů možného 

vzniku kavitace zvětším na DN32. 
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Tepelný výpočet 

V tomto výpočtu je třeba zahrnout několik ovlivňujících faktorů. Stroj je mobilní, 

pracující ve venkovním prostředí, proto proudění vzduchu okolo nádrže bude 

vcelku dobré. Dále je třeba vzít v úvahu, že stroj může pracovat v létě při 

teplotách dosahujících až 40°C. Jelikož koncepce st roje dovoluje pouze jedno 

místo k umístění nádrže (viz příloha č.6), dubu se ji snažit co nejefektivněji 

využít pro odvod tepla. 

Volba nádrže: 

Volit budu jako 1,5 násobek průtoku rotačním HM.  

Tedy: 1,5 . 224 = 336l              (7.32) 

Nádrž volím velikost 350l, k čemuž navrhuji rozměry 400 x 700 x 1200. 

Objem měnící se v nádrži by při vysouvání a zasouvání válců: 

lV

h
dD

h
D

hShSVVV

9,11.
4

)05,01,0.(
1.

4

1,0.

.
4

).(
.

4

.
..

222

1

222

21211

=−−=∆

−−=−=−=∆

ππ

ππ

 (7.33) 

Kde  ∆∆∆∆V1...Rozdíl objem ů před a za pístem válce Ø 100/50 

S1... Plocha na stran ě pístu bez pístnice 

S2.. Plocha na stran ě pístu S pístnicí 

 h....  Pracovní zdvih válce 1m 

 

lV

h
dD

h
D

hShSVVV

52,0412.0.
4

)04,008,0.(
412,0.

4

1,0.

.
4

).(
.

4

.
..

222

2

222

21212

=−−=∆

−−=−=−=∆

ππ

ππ

(7.34) 

Kde  ∆∆∆∆V2...Rozdíl objem ů před a za pístem válce Ø 80/40 

S1... Plocha na stran ě pístu bez pístnice 

S2.. Plocha na stran ě pístu S pístnicí 

 h....  Průměrný pracovní zdvih 18 válc ů 412mm 

 

lVVV 139418.2 21 =+=+=∆                                    (7.35) 

Kde  ∆∆∆∆V2...Rozdíl objem ů před a za pístem válce Ø 80/40 (viz. 7.34) 

∆∆∆∆V1...Rozdíl objem ů před a za pístem válce Ø 100/50 (viz. 7.33)  
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pokles hladiny by v tom nejhorším případě činil: 

%4100.
350

13
100. ==∆

NV

V
                                 (7.36) 

Kde  ∆∆∆∆V...Rozdíly objem ů v nádrži (viz 7.33) 

VN...Objem nádrže 

To je menší než doporučených 10%, tozn. nádrž vyhovuje. 

Teploměrná plocha nádrže:  

Odvíjí se od hladiny oleje, kterou volím 150mm od víka, potom:  

259,2

)7,0.4,0()05,1.4,0.(2)05,1.7,0.(2

mS

S

T

T

=

++=
                     (7.37) 

 

Obr. 7.7 – Zjednodušené schéma nádrže 

Zjištění výkonu chladiče: Pokud by vyšla záporná hodnota, bude se okruh schopen 

ochladit i bez chladiče. 

- Velikost lekáže: 

13 min.8)93,01.(85.1)1.(. −=−=−= dmQZL QHG η              (7.38) 

Kde  ZHG...Počet čerpadel na jeden pracovní okruh 

Q...Pracovní pr ůtok čerpadla 

Qη .Průtoková účinnost 

Teplo z provozu HG: 

kWKPLZT PVHGHG 931,04,0.600/10.5,17.8.1.600/10... ===  (7.39) 

Kde  L...Velikost lekáže (viz. 7.38) 

PPV...Pracovní tlak 

K... Časový faktor, ovliv ňuje zapojení prvk ů do oh řívání obvodu. Nap ř. jeden válec 

pracuje, potom nic a pracuje jiný, hodnota K = 0 – 1  
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Teplo přivedené prvky: 

kWKPQZT PPP 64,0.600/10.2.114.4*600/10... ==∆=     (7.40) 

Kde  ZP.....Počet prvk ů vykonávajících práci (2 lidé 2.ruce,nebo smetadlo)  

Q.....Pracovní pr ůtok čerpadla 

∆∆∆∆PP.Tlakový spád na pracujících prvcích (vycházím ze s oučtu kat. hodnot) 

K.....Časový faktor, ovliv ňuje zapojení (viz. 7.39) 

Celkový ztrátový výkon: 

kWTTTP PHGVZ 0931,6931,060 =++=++=              (7.41) 

Kde  T V......Teplo p řivedené okolím (bude nulové) 

THG.....Teplo z provozu HG (viz. 7.39) 

TP .....Teplo p řivedené prvkami (viz. 7.40) 

Teplota odvedená nádrží: 

kWT

SkTTT TVOOL

295,159,2.1000/20).3055(

.1000/).(

=−=
−=

       (7.42) 

Kde  T OL......Max. dovolená teplota oleje v obvodu 

TVO.....Teplota venkovního okolí 

k .......Sou č. prostupu tepla [W.m -2.K-1] – volím 20 

ST......Teplosm ěrná plocha nádrže (viz. 7.37) 

Výkon chladiče: 

kWTPP Z 636,5295,1931,6 =−=−=     (7.43) 

Kde  PZ......Celkový ztrátový výkon (viz 7.39) 

T.....Teplota odvedená nádrží (viz. 7.40) 

Pro tento obvod bude třeba navrhnout chladič na 5,63kW. Navrhuji chladič 

vzduchový firmy Emmegi , typ MG AIR 2040K , chladící výkon až 7kW při 30l.min-1, 

∆t = 30°C. 

   
Obr. 7.7 – Chladi č Emmegi MG AIR 2040K (vlevo-graf výkon- ∆∆∆∆t, vpravo-schéma) 
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Pro těchto 30litrů volím k chladiči hydrogenerátor od firmy Sauer, Typ SNP2/19S 

SC06 AAW, Vg=19cm3 . K tomuto chladiči je také ventilátor s elektromotorem na 

24V  DC o výkonu 0,21kW. Ventilátor spíná při ohřátí oleje na 45°C. Tento návrh 

chladiče vychází z pracovního standu firmy Interfluid s.r.o. Ostrava. 

   7.2.Pevnostní výpo čty: 

 Tyto výpočty jsem provedl po namodelování celého ramene nástavby 

stroje v místech, která by mohla být náchylná k deformacím. Ze zkušeností 

obsluhy stroje vím, že na staré verzi stroje byla nejvíce deformovaná radlice a 

pístnice největšího hydraulického válce. Pevnostní výpočty jsem provedl 

metodou konečných prvků za použití simulačního podprogramu SolidWorks 

SimulationXpress programu SolidWorks 2009. Výpočty ukazují nejvíce 

problematická místa, síly působící v těchto místech a také deformaci, pokud k ní 

v místě dojde. 

       
Obr. 7.8 – Model nástavby (vlevo-složeno, vpravo-pl ně rozloženo)  

Výpočty sil a deformací v radlici: 

 
Obr. 7.9 – Síly od tažením zeminy p ůsobící na radlici  
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Síly jsou v nejhorším případě na celé ploše radlice, v různých velikostech. 

Uchycení radlice je za horní čem a aby nedošlo k poškození v místě přechodu čep 

– radlice, je vše jako jeden kus. 

Technická zpráva programu SolidWorks SimulationXpress 2009 

Radlice – Hmota 1433,84kg – Obem O,183826 m3. 

 

Typ sítě: Objemová síť 

Použitá síť:  Standardní síť 

Automatické zjemnění:  Vypnuto 

Vyhladit plochu:  Zapnuto 

Kontrola Jakobiho:  4 Points  

Velikost elementu: 56.863 mm 

Tolerance: 2.8431 mm 

Kvalita: Vysoká 

Počet elementů: 10697 

Počet uzlů: 20180 

Doba dokončení sítě (hh;mm;ss):  00:00:03 

Název počítače:  Sme126 

 

Výsledky:  Napětí: Typ von Mises napětí, min. 55.8903 N/m^2, max. 1.3284e+008 

N/m^2. 

 
Obr. 7.10 – Rozložení nap ětí v radlici 



 46 

I přes to že jde o jeden celek, nejvyšší koncentrace napětí je právě v přechodu 

radlice v čep. Mez kluzu však není překročená a bezpečnost v tomto místě je 2,27 

což je naprosto pro práci dostačující. 

 
Obr. 7.11 – Bližší pohled na  nap ětí v p řechodu radlice – čep 

 

Posunutí: Typ výsledné posunutí, min O mm, max. 31857mm 

 
Obr. 7.12 – Deformace radlice p ři zátěži 

I když jde o deformaci pružnou, výsledek je takový, že na nejvíce ohnutých krajích 

dojde k deformaci přes 3mm, což je u takové masy poměrně mnoho. 

Radlici je však i přes to možno použít pro běžný provoz stroje. 
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Dodatek: 

Název vlastnosti Hodnota Jednotky 

Modul pružnosti 2.15e+011 N/m^2 

Poissonova konstanta 0.32 NA 

Hustota 7800 kg/m^3 

Mez kluzu 2.94e+008 N/m^2 

 

Výpočty sil a deformací na pístnici hydraulického válce pro vysouvání ramene: 

 
Obr. 7.13 – Síly p ůsobící na pístnici p ři záběru radlice do zeminy 

 

Technická zpráva programu SolidWorks SimulationXpress 2009 

Hlavní pístnice – Hmota 111,578kg – Obem O,00196 m3. 

Výsledky:  Napětí: Typ von Mises napětí, min. 0.000410597N/m^2, max. 

2.62557e+008 N/m^2. 

 

 
Obr. 7.14 – Rozložení nap ětí v pístnici 
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Obr. 7.15 – Deformace  pístnice p ři zatížení 

 

Stejně jako radlice, má i pístnice sklony k deformacím, síly však nejsou příliš 

vysoké a navržený válec skutečně vyhovuje i co se zátěže týče. 

 

8.Návod na obsluhu a údržbu stroje:  

 

Užití:  
 

Hydraulický agregát představuje zdroj tlakové energie pro hydrauliku 

pojezdu a nástavby kolejového pluhu. Koncepce pohonu stroje vychází 

z původního řešení   s přihlédnutím k současné prvkové základně 

hydrauliky a  dlouholetým zkušenostem provozovatele. Práce vychází z 

požadavku na rekonstrukci  z důvodu repase stroje .  

 
Popis: 

 
Technický popis hydraulických pohonů stroje vychází ze zadání a 

následujících technických jednání.  

Vnější struktura a umístění pohonů kolejového pluhu je zřejmá 

z přiloženého řešení umístění pohonů (dispozice zařízení) č.v. 

SN2KIH02-4-1. Nové řešení je zobrazeno na příslušných funkčních 

schématech, jež jsou součástí projektu č.v. SN2KIH02-1-1. Řešení je 

s  přihlédnutím k soudobé úrovni techniky, požadavkům zákazníka a jeho 

dlouholetým zkušenostem s provozem podobných zařízení.  
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Celé zařízení sestává s následujících částí: 

Strojní konstrukce vozidla  

Hydraulický agregát  

Hydraulické válce  

Rotační hydromotory 

Potrubní rozvod  

Elektro vybavení . 

Ovládací pult.  

Hydraulické válce a rotační hydromotory jsou spojeny s hydraulickým 

agregátem hydraulickým  rozvodem tj. hydraulickými hadicemi  a 

trubkami. 

Hydraulický agregát tvoří tyto základní prvky a části příloha č.v. 

SN2KIH02 – 1 – 1  list 1. 

- ocelová nádrž s víkem 

- spalovací motor vznětový 80 KW při 2200 ot/min 

- převodovka 

- axiální pístové hydrogenerátory  Vg = 55 cm3, 20 MPa s regulací load 

sensing 

- příslušenství hydraulického agregátu tvoří proporcionální rozvaděče: 

  Nástavbou jsou ovládány tyto funkce.: 

  Pravá boční radlice 

  Levá boční radlice 

  Pravá čelní radlice 

  Levá čelní radlice 

  Pohon smetadla 

  Pohon klimatizace. 

Chlazení a filtrace. 

Zubový hydrogenerátor Vg = 19 cm3, 20 bar, 

Chladič vzduchový s elektromotorem 24V DC 0,21 KW 

Filtr sací s optickým ukazatelem zanesení a vložkou 1.350 G200 - S00 –

O - P 
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Filtr odpadní 10µm s obtokem, optickým ukazatelem zanesení a 

průtokem Q=50l/min. 

Filtr vzduchový SES3-10-S150-0-0-0 (OLD) stauff 

Termostaty  snímající teplotu hlídající vysokou a havarijní. 

 

Nouzové složení nástavby. 

Ruční hydrogenerátor VU Hansaflex chráněný jednosměrným ventilem. 

 

K základním požadavk ům na zařízení pat ří:  

Dle technologického postupu práce: 

Funkce pojezdu a zároveň smetadla 

Funkce přední a zároveň zadní nástavby (z hlediska postupu vždy pravá 

nebo levá strana) 

 
 

Obsluha a údržba hydraulického agregátu: 
   
   Před každým použitím hydraulického agregátu provést vizuální kontrolu 

hladiny kapaliny  v nádrži a spustit spalovací motor pohonu čerpadel 

pouze v případě, že ryska stavu kapaliny je nad středovou hodnotou 

ukazatele hladiny.  

    Hydraulický agregát  se spouští postupně zapnutím přepínače  hlavní 

spínací skříně a dalšími kroky v rámci řízení  celého zařízení. 

 
  Spalovací motor MA1  po spuštění roztáčí dva hlavní hydrogenerátory a 

jeden vedlejší chladící. Chladící zubový hydrogenerátor přečerpává 

kapalinu nádrže 4-5 krát přes vzduchový chladič a odpadní filtr. Hlavní 

axiální pístové hydrogenerátory dodávají olej do výtlačných větví P1 a P2, 

kde P1 je tlaková větev pro pohon přední a zadní nástavby a P2 je tlaková 

větev pro pohon smetadla a klimatizace. Spalovací motor běží stále a 

hydrogenerátory dodávají do větví P1 a P2 tlak nastavený na LS. 

        Obvody jednotlivých funkcí jsou chráněny proti přetížení tlakovými ventily. 

Tlaky  jsou seřízeny od  výrobce, dle potřeby je  možné  je   snížit  a  

seřídit. 
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        Ruční hydrogenerátor pro případ poruchy a nutnosti odtažení vozidla  

        slouží pro nouzové dodání kapaliny do tlakové větve P1 a tím možnosti  

        složení celé  nástavby.   

 
Hydraulický agregát  tvoří ocelová nádrž 350l. K nádrži je připevněn 

potrubní systém pro celý hydraulický obvod. Spalovací motor a 

hydrogenerátor jsou spojeny přes převodovku spojkou. 

      Odpadní a vzduchový filtr  umožňuje filtraci oleje v nádrži a  její  ochranu 

před  vnějším  prachem. Zanesení filtru je signalizováno optickým  

ukazatelem  znečištění .  

Na přední stěně nádrže je umístěn odečítací stavoznak. 

 

   Hydraulický  obvod je   hlídán po teplotní  stránce   termostaty  ST1 a 

ST2.  

 
Termostat ST1   hlídá  vysokou teplotu  kapaliny oleje. Pokud   teplota  kapaliny 

dosáhne  teplotu  vyšší  jako 45 °C sepne se  elekt romotor MA2 

ventilátoru. Pokud  teplota klesne pod  teplotu 50° C  elektromotor MA2 se  

vypne. 

Termostat ST2   hlídá havarijní teplotu. Pokud  v obvodu  nastane teplota vyšší  

jako 60 C  vypne se  hlavní  spalovací motor MA1 i elektromotor MA2  

kapalina  v nádrži se chladí teplotou okolí. 

Teplotu na  jednotlivých  termostatech  je  možné  nastavit dle  potřeby. Filtrační  

vložku  odpadního  filtru  měníme  vždy při  výměně   oleje v hydraulickém  

agregátu  nebo minimálně 1 x  za rok.  

 Ovládání hydrauliky je pro každou funkci obvodu samostatným 

rozvaděčem. Celkem je u tohoto obvodu 8 nezávislých sekcí.  

 
Pravá bo ční radlice:  
 Zařízení sestává  z těchto prvků:  rozvaděč 157 T80 12. Rozvaděčem se 

ovládá 9 ks hydraulických válců. Tyto válce plní funkci posuvu ramene, 

sklápění ramene, sklápění držáku, natáčení radlice, zdvih smetadla. 

Funkčnost umožňuje zastavení jednotlivých válců v jakékoliv poloze, nejen 

krajní.                                                                                    
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Levá bo ční radlice:  
 Zařízení sestává  z těchto prvků:  rozvaděč 157 T80 13. Stejně jako u 

pravé boční radlice se rozvaděčem ovládá 9 ks hydraulických válců. Tyto 

válce plní funkci posuvu ramene, sklápění ramene, sklápění držáku, 

natáčení radlice, zajištění smetadla. Funkčnost umožňuje zastavení 

jednotlivých válců v jakékoliv poloze, nejen krajní.                                                                                   

Zdvih pluhu kolejnic, pohon dopravníku:  

        Sestává s rozvaděče 157 T80 14.                                                                                    

Pravá a levá čelní radlice -  Touto funkcí  se ovládají 2 hydraulické válce. 

Tyto válce plní funkci posuvu rámu a zdvihu čela. Funkčnost umožňuje 

zastavení jednotlivých válců v jakékoliv poloze, nejen krajní.                               

Zdvih pluhu kolejnic - Touto funkcí  se ovládají 2 hydraulické válce. Ty 

slouží pro nadzvedávání a sklápění pluhu. Funkčnost umožňuje zastavení 

hydraulických válců v jakékoliv poloze.                                                     

Pohon dopravníku – Touto funkcí se ovládá rotační hydromotor který 

pohání dopravník pro odklízení zeminy z cesty. 

Pohon smetadla a klimatizace:  
 Sestává  s rozvaděče 157 T80 15.                                                         .        

Pohon smetadla - rozvaděčem jsou ovládány dva rotační hydromotory, 

které přes převodovky otáčejí zametacím kolem.                                                   

Pohon klimatizace – rozvaděčem je ovládán hydromotory pro pohon 

okruhu chlazení kabiny. Hydromotor je mimo rozvaděč také možné 

regulovat škrtícím ventilem.  

Nouzový pohon nástavby:  
 V případě poruchy je do hydraulického obvodu zařazen ruční nouzový 

hydrogenerátor. Tím je možné v případě výpadku hlavního motoru při 

rozložené nástavbě tuto složit a vozidlo bez cizí pomoci a složitých 

připojování jiných zařízení připravit k odtažení. Při stálém pumpování 

dodává nouzový hydrogenerátor tlak do větve P1 se kterou je díky tomu 

možné manipulovat. 

 V případě poruchy funkce hydraulického agregátu, nebo jiného prvku 

obvodu, je nutné se spojit s dodavatelem a požádat jej o odstranění 
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poruchy. S ohledem na seřízení výstupních parametrů se nedovoluje 

manipulovat s regulačními šrouby tlakové a průtokové regulace. 

Provozovatel zařízení může doplňovat kapalinu v nádrži, případně vyměnit 

hadice jestliže jeví známku průsaků. 

 

Postup uvedení  Hydraulického agregátu do  pohotovo stního  stavu 

  Zapnout  Hlavní vypínač . 

  Nastartovat  motor MA1 .  

  Hydraulický obvod  schopen plnit   pokyny  řídícího systému. 

         V případě poruchy motoru během provozu pumpovat ručním   

         hydrogenerátorem a nástavbu složit. 

 

Technické údaje: 
 

Výkon hlavního spalovacího motoru      80    KW 

Pracovní tlak v hydraulickém systému pohon nástaveb  17,5  MPa 

Max. průtok kapaliny filtrace z hydrogenerátoru   55-155 dm3min-1 

Max. průtok pohon nástaveb (při ot. motoru 2200min-1)  121 dm3min-1 

Pracovní tlak v hydraulickém systému smetadla   17,5 MPa 

Geometrický objem hydromotory pohonu smetadla   2x35 cm3ot-1 

Otáčky smetadla(převod 1:4)      200-300 otmin-1 

Pracovní kapalina  minerální olej HLP VG 46   350  dm3 

Filtrace odpadní                                         10  µm 

Příkon el. motoru  chladiče       0,21 KW 

Průtok filtrace(při ot. motoru 2200 min-1)    42 l/min 

Chladící výkon (při průtoku 42l/min a ∆t=20°C)   14 KW 

Rozsah teploty kapaliny v nádrži              5-60 0 C 

Napětí  elektromagnetů               24 V DC 

Objem nádrže                    350 l 
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     Materiál a provedení hydraulického agregátu: 

 

Většina dílčích montážních dílů agregátu je vyrobena z konstrukčních ocelí 

třídy 11 a 12. Povrchová ochrana převážné části stroje je provedena 

nátěrem. Spojení jednotlivých částí hydraulického obvodu je pomocí trubek a 

hadic. 

 

     Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci: 

 

Při používání hydraulického agregátu  je nutné dodržet tyto zásady: 

Obsluha musí být seznámena  s návodem k použití a musí být proškolena 

v oblasti hydraulických zařízení. 

Obsluze není dovoleno samovolně seřizovat nastavené parametry 

hydraulického agregátu bez předběžné konzultace s dodavatelem. 

Dbát na to, aby agregát  nebyl zbytečně v chodu , není –li potřeba 

Při demontáži hadic nebo výměně potrubních spojů a trubek dbát na čistotu  

odkládacího prostoru a vyloučit zanesení nečistot do potrubního systému 

(zátkovat otevřený obvod ) 

 

Objednávání náhradních díl ů: 

 

V objednávce je nutné dle přiložené specifikace výrobní dokumentace uvést: 

• název výrobku 

• typové označení 

• počet kusů 

• číslo pozice na sestavném výkrese 

• termín dodávky a způsob konzervace 
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   Dodávka a záruky: 

 

Hydraulický agregát je dodáván ve smontovaném stavu bez náplně a 

přívodních hadic s parametry nastavenými v průvodní dokumentaci. 

Součástí dodávky je průvodní dokumentace: 

• Návod k použití 

• Prohlášení o shodě 

• Protokol o tlakové zkoušce 

• Funkční schéma a specifikace hydraulických prvků 

• Výkresová dokumentace sestavy hydraulického agregátu 

 

 Některé možné poruchy a jejich řešení: 

 

Porucha  vznětový motor se netočí. 

Příčina a řešení.  Není zapnutý hlavní vypínač, není zapnuto ovládání nebo 

vypadnul jistič či motorová ochrana, v nádrži není palivo pro motor.   

Zkontrolujte následující  případně odstraňte závadu. 

 

Porucha  Hydromotor se točí ale nedostáváme žádný tlak.  

Příčina a řešení.   Zřejmě nemáte splněnou jednu z těchto podmínek. 

Zkontrolujte nastavení pojistného ventilu.  

Hydraulický  obvod  může  být  odlehčen .  

Porucha    Tlak v Hydraulickém obvodu  padá příliš  rychle.  

Příčina a řešení.    Zřejmě  není v činnosti  nebo je uzavřen  akumulátor. Plnící  

tlak v akumulátoru je příliš  vysoký. Zkontrolujte   plnící  tlak v akumulátoru  

otevřete   akumulátor.  

 

Porucha   Hydraulický agregát   dává tlak ale válce se nehýbou. 

Příčina a řešení.   Zřejmě  jsou válce zajety v krajní poloze, je nedostatečný tlak 

v hydraulickém obvodu. Zkuste zatlačit  na nouzové ovládání pracovní sekce  

elektromagnetu rozvaděče. (Pokud ho rozvaděč má.)  Pokud se nic nehýbe  
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možná jsou válce již zajety v krajní poloze  a tlačíte na nesprávný magnet 

pracovní sekce. Zkuste to samé  na  opačný elektromagnet.  

Zkontrolujte  nastavení pojistného tlaku na pojistném ventilu. 

Zkontrolujte  seřízení  škrtících ventilů. 

 

9.Závěr, zhodnocení:  

 

Cílem této diplomové práce byla modernizace kolejového pluhu pro úpravu 

štěrkového lože. Po objasnění problematiky kolejové dopravy jsem vybral dle mého 

názoru nejlepší řešení s ohledem na poměr kvalita, cena. Z původní verze jsem 

předělal celou hydraulickou část, zvolil nové hydrogenerátory s regulací LS a 

ovládání proporcionální technikou. Také jsem navrhl chlazení obvodu a s ohledem 

na koncepci stroje i potrubní rozvody. Vypracoval jsem technickou zprávu 

popisující stroj a zhotovil návod na obsluhu a údržbu pro budoucí obsluhu stroje. 

Vymodeloval jsem celé rameno nástavby v modelovacím programu SolidWorks 

2009, zavedl na modelu pohybové vazby a provedl kontrolní zatížení simulačním 

programem SolidWorks SimulationXpress 2009, abych se ujistil, že nejvíce 

namáhaná místa konstrukce stroje vydrží zátěž, pro jakou je stroj určen. Mohu 

zhodnotit že navržená koncepce vyhovuje provozním podmínkám a požadavkům 

(viz. bod 5) a může být bez komplikací použita v terénu. Toto navržené řešení 

předpokládá nemalou úsporu energie a nákladů na opravu starého zařízení. 
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