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 Tato diplomová práce se zabývá řešením hydraulického pohonu požárního předělu 

v divadle. První část této práce se zabývá přehledem současného stavu řešené problematiky a 

popisem ovládání systému od firmy OCHI Inženýring. V další části se práce zabývá návrhem 

alternativ řešení pohonu a to rotačním a lineárním. Pro tyto alternativy pohonu je dále 

uvedeno jejich rozdělení, popis funkce hydraulického obvodu při požárním režimu, návrh 

hydraulického řízení pohonu a výpočet základních statických a dynamických parametrů 

potřebných pro dimenzování hydraulického obvodu.  

 K diplomové práci jsou přiložena funkční schémata obou hydraulických obvodů 

včetně specifikace prvků. 
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 This thesis deals with technical solution of hydraulic drive of fire barrier in theater.  

First part of this thesis introduce contains description of current situation of solved problem 

and description of handling system from company OCHI Engineering. Next is conducted the 

draft of alternative of hydraulic drive revolving and linear. There are divisions of these 

alternatives, description of function hydraulic circuit during fire mode, proposal of hydraulic 

mode of drive and calculation of main statistic and dynamic parameters necessary for sizing 

of hydraulic circuit.  

Into the thesis are enclosed functional diagrams of both hydraulics circuits including 

specification of elements. 
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Seznam použitých označení, veličin a jednotek 
 

Značka Název veličiny                   Rozměr 

C   kapacita obvodu       [N-1.m5] 

BPC   orientační cena brzd       [Kč] 

EC   orientační cena elektromotoru     [Kč] 

HMC   orientační cena hydromotoru      [Kč] 

PC   orientační cena převodovky      [Kč] 

VAC   celková orientační cena varianty A     [Kč] 

VBC   celková orientační cena varianty B     [Kč] 

VCC   celková orientační cena varianty C     [Kč] 

VDC   celková orientační cena varianty D     [Kč] 

VEC   celková orientační cena varianty E     [Kč] 

VFC   celková orientační cena varianty F     [Kč] 

VGC   celková orientační cena varianty G     [Kč] 

D   průměr pístu        [m] 

BD   průměr bubnu        [m] 

CF   celková síla        [N] 

DF   dynamická síla       [N] 

LF   síla působící na jedno lano      [N] 

LnF ,   jmenovitá únosnost lana      [N] 
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LsF ,   skutečná únosnost lana      [N] 

SF   statická síla        [N] 

H   odpor proti zrychlení      [N.m-5.s2] 

HVH   zdvih hydraulického válce     [m] 

J   moment setrvačnosti       [kg.m2] 

K   modul objemové pružnosti kapaliny     [Pa] 

BKM ,   kroutící moment na bubnu     [N.m] 

PKM ,   kroutící moment na převodovce    [N.m] 

HMKM ,  kroutící moment na hydromotoru    [N.m] 

BM max,   maximální kroutící moment brzd    [N.m] 

HMM max,  maximální kroutící moment na hydromotoru  [N.m] 

nM   jmenovitý moment      [N.m] 

P   výkon elektromotoru      [W] 

MP   jmenovitý výkon motoru     [W] 

HMQ   průtok hydromotoru      [m3.s-1] 

PRnQ ,   jmenovitý průtok proporcionálního rozváděče  [m3.s-1] 

1Q   průtok hydraulickým válcem při vysouvání   [m3.s-1] 

2Q   průtok hydraulickým válcem při zasouvání   [m3.s-1] 

BR   poloměr bubnu      [m] 

eR   mez pevnosti v tahu      [Pa] 

mR   jmenovitá pevnost drátu     [N.m-2] 

1S   plocha pístu       [m2] 

2S   plocha pístu na straně mezikruží    [m2] 

T   celková doba uzavření požárního předělu   [s] 

BT   časová konstanta budicího periodického signálu  [s] 

maxT   maximální čas uzavření požárního předělu   [s] 

BU   napájení brzd       [V] 

HMgV ,   geometrický objem hydromotoru     [m3] 

HGgV ,   geometrický objem hydrogenerátoru    [m3] 
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NV   velikost nádrže      [m3] 

0V   jmenovitý objem akumulátoru    [m3] 

1V   objem kapaliny přivedené do válce při vysouvání  [m3] 

2V   objem kapaliny přivedené do válce při zasouvání  [m3] 

a   zrychlení       [m.s-2] 

Ac   korekční faktor akumulátoru     [1] 

d   průměr pístnice      [m] 

Ld   jmenovitý průměr lana     [m] 

3d   nejmenší průměr závitu     [m] 

0f   vlastní frekvence kmitavého systému   [Hz] 

Bf   frekvence budicího signálu     [Hz] 

g   gravitační zrychlení       [m.s-2] 

h   maximální zdvih požárního předělu    [m] 

i   převodový poměr       [1] 

ni   jmenovitý převodový poměr převodovky   [1] 

ri   skutečný převodový poměr převodovky   [1] 

k   bezpečnost pro prostý tah      [1] 

fk   bezpečnost pro frekvenční rozběh     [1] 

Lk   bezpečnost pro volbu lana      [1] 

l   délka potrubí        [m] 

m   hmotnost požárního předělu     [kg] 

Bm   hmotnost předělu s protizávažím    [kg] 

BPm   hmotnost brzd       [kg] 

Em   hmotnost elektromotoru     [kg] 

HGm   hmotnost hydrogenerátoru     [kg] 

HMm   hmotnost hydromotoru     [kg] 

HVm   hmotnost hydraulického válce    [kg] 

Lm   zatížení na jedno lano      [kg] 

Nm   hmotnost nádrže      [kg] 
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Pm   hmotnost převodovky      [kg] 

PRm   hmotnost proporcionálního rozváděče   [kg] 

pm   hmotnost protizávaží      [kg] 

VAm   celková hmotnost u varianty A    [kg] 

VBm   celková hmotnost u varianty B    [kg] 

VCm   celková hmotnost u varianty C    [kg] 

VDm   celková hmotnost u varianty D    [kg] 

VEm   celková hmotnost u varianty E    [kg] 

VFm   celková hmotnost u varianty F    [kg] 

VGm   celková hmotnost u varianty G    [kg] 

zm   zatěžující hmotnost na hydromotor    [kg] 

HGn   otáčky hydrogenerátoru     [s-1] 

Mn   otáčky elektromotoru      [s -1] 

Bnmax,   maximální otáčky brzd     [s -1] 

Un   otáčky hydromotoru při ustálené rychlosti   [s -1] 

2n   otáčky bubnu       [s -1] 

Sn2   skutečné výstupní otáčky     [s -1] 

o   obvod bubnu       [m] 

HGp   tlak na hydrogenerátoru     [Pa] 

HMpmax,  maximální tlak hydromotoru     [Pa] 

PRpmax,   maximální tlak na proporcionálním rozváděči  [Pa] 

np   jmenovitý tlak       [Pa] 

0p   plnící tlak akumulátoru     [Pa] 

1p   minimální tlak akumulátoru     [Pa] 

2p   maximální tlak akumulátoru     [Pa] 

bt   doba brzdění       [s] 

min,bt   minimální doba brzdění     [s] 

maxt   maximální teplota      [°C] 
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mint   minimální teplota      [°C] 

rt   doba rozběhu       [s] 

min,rt   minimální doba rozběhu     [s] 

Ut   doba chodu při ustálené rychlosti    [s] 

u   řídící signál       [1] 

v   pracovní rychlost při standartním chodu pohonu  [m.s-1] 

sv   skutečný průběh rychlosti     [m.s-1] 

Uv   ustálená rychlost pohybu požárního předělu   [m.s-1] 

UPv   ustálená rychlost zasouvání/vysouvání pístnice   [m.s-1] 

x   rozsah regulace      [%] 

Fp∆   tlakový spád na filtru      [Pa] 

HMp∆   tlakový spád na hydromotoru     [Pa] 

JVp∆   tlakový spád na jednosměrném ventilu   [Pa] 

PRp∆   tlakový spád na proporcionálním rozváděči   [Pa] 

PVp∆   tlakový spád na pojistném ventilu    [Pa] 

SVp∆   tlakový spád na sedlovém ventilu    [Pa] 

UVp∆   tlakový spád na uzavíracím ventilu    [Pa] 

V∆   užitečný objem akumulátoru     [Pa] 

Cη   celková účinnost       [1] 

mpη   mechanicko-tlaková účinnost     [1] 

vη   objemová účinnost       [1] 

HVν   rozsah viskozity hydraulického válce   [m2.s-1] 

minν   minimální viskozita       [m2.s-1] 

optν   provozní viskozita       [m2.s-1] 

maxν   maximální viskozita       [m2.s-1] 

κ  polytropický exponent při adiabatické změně  [1] 

ρ   hustota kapaliny       [kg.m-3] 

0ω   vlastní kruhová frekvence hydromotoru   [s-1] 

Bω   vlastní kruhová frekvence budicího signálu   [s-1] 



Diplomová práce VŠB-TUO Bc. Ryška Jiří 

 7 

1 Úvod 
 

Požární bezpečnost stavby je jedním ze základních požadavků kladených na stavbu, 

respektive na její provedení. Pod pojem požární bezpečnost stavby je nutné zahrnout soubor 

faktorů, jejichž výsledkem je bezpečnost osob a dále provedeních stavebních konstrukcí 

včetně technických a technologických zařízení objektu po dobu určenou v závislosti na 

požárním riziku. Požární riziko je míra rozsahu případného požáru v posuzovaném stavebním 

objektu nebo jeho částí. 

 

Protože se v objektech provozují různé činnosti, vznikla vývojem v oboru potřeba členit 

objekty na části, které se nazývají požární úseky. Požární úsek, tzn. prostor stavebního 

objektu, ohraničený od ostatních částí objektu, popřípadě od sousedních objektů požárně 

dělícími konstrukcemi (požárními předěly), popřípadě požárně bezpečnostním zařízením, je 

základní posuzovanou jednotkou z hlediska požární bezpečnosti stavebních objektů. Jinak 

řečeno, jedná se o vymezenou část objektu, která je svým provedením chráněna před 

požárem v jiné části objektu a naopak. 

 

Základní požadavky na tuto ochranu se vztahují k takzvaným požárně dělícím 

konstrukcím. Požárně dělící konstrukce jsou stavební konstrukce bránící šíření požáru mimo 

požární úsek, schopné po stanovenou dobu odolávat účinkům vzniklého požáru. Je to 

zejména požární strop nebo střešní konstrukce, požární stěna (vnitřní, obvodová, štítová 

apod.) a požární uzávěr otvoru v těchto konstrukcích. 

 

Ochrana před šířením požáru se vztahuje nejenom k vlastnímu zabránění šíření požáru, 

ale také k zabránění šíření projevů požáru. Jedná se o teplo, kouř a zplodiny hoření. 

 

Požadavky na prostupy požárně dělícími konstrukcemi jsou součástí požadavků na 

stavební konstrukce. Jsou obsaženy v ČSN kodexu norem požární bezpečnosti staveb. 

Splnění těchto požadavků může být v případě požáru rozhodujícím faktorem ve vztahu 

k bezpečnosti osob, popřípadě k možnosti rozšíření požáru. 
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Železné opony v divadlech, čímž se bude zabývat má diplomová práce, se v Rakousku 

staly povinnou výbavou větších divadel v 80. letech 19. století. Přispěl k tomu zejména 

tragický požár se stovkami obětí ve vídeňském Ringtheater v roce 1881, kde byly hrubým 

způsobem zanedbány protipožární předpisy. 

 

Budova nejznámějšího divadla v České republice, což je Národní divadlo v Praze,  byla 

dokončena a divadlo poprvé otevřeno 11. června 1881. Odehrálo se několik představení, 

divadlo pak bylo na léto uzavřeno a pokračovaly dokončovací práce. Během nich 

neopatrností stavebních dělníků, kteří při práci na střeše špatně uhasili dřevěné uhlí, došlo 12. 

srpna 1881 k požáru, který zničil měděnou kopuli, jeviště i hlediště. Projektem rekonstrukce 

byl pověřen Josef Schulz. Před Hynaisovou malovanou oponou je železná protipožární 

opona, dnes kopie původní zdobené malířem Františkem Kyselou. Váží 12 tun, je vysoká a 

široká přes 12 m a její tloušťka je 15 cm. 
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2 Přehled současného stavu řešené problematiky 
 

Železná požární opona v divadlech je požárně dělící konstrukce, která slouží k separaci 

prostoru jeviště od hlediště. Stalo se již minulostí, že všechny pohybující se prvky na jevišti 

divadla (hlavní opona, požární opona, osvětlovací baterie, bodový tah, atd.) byly uváděny do 

pohybu manuálně pomocí lan, které byly vyváženy pro lepší manipulaci. Byly zde ovšem 

kladeny velké nároky na člověka, který tyto lana obsluhoval, jelikož musel sledovat dění na 

jevišti a dle průběhu divadelní hry postupně spouštět a zvedat jednotlivé tahy. Pro tyto velké 

požadavky na obsluhu se v dnešní době převážně používá elektro-mechanické či hydraulické 

řízení těchto, pro divadlo důležitých, prvků. 

 

2.1 Srovnání možných druhů pohonu 

 

Pro zvedání a spouštění požárního předělu lze použít tři základní druhy pohonu. Jsou to 

pohony: 

- elektrické 

- pneumatické 

- hydraulické 

 

Při volbě nejvhodnějšího druhu pohonu pro zvedání a spouštění požárního předělu se 

musím zamyslet nad mnoha aspekty. Nejdůležitějším aspektem je zde funkčnost systému, 

protože dojde-li k požáru, hodně záleží na spuštění požární opony, která zabrání vyhoření 

celého divadla. Dalšími aspekty jsou cena pohonu, požadavky na prostor celého zařízení a 

jelikož se jedná o pohon v divadle, důležitým kritériem je zde také hlučnost a vibrace.  

 

2.1.1 Pohony elektrické 
 

Tento typ pohonu je v divadlech využíván převážně pro pohon rotační. Ovšem najdou 

se i pohony s přímočarým pohybem. V minulosti se objevovalo mnoho problémů (převod 

rotačního pohybu na přímočarý, řízení otáček, atd.), které jsou v současnosti již vyřešeny 

např. řízením otáček elektromotoru. Velkým nedostatkem je zde ovšem výpadek elektrického 

proudu. Po tomto jevu nám celý pohon ztratí výkon a tak musí být jištěn dalším 
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neelektrickým pohonem např. hydraulický pohon nebo velký počet navzájem spojených 

baterií (obr. 1). 

 

 

Obr. 1 Záložní zdroj energie formou sériového zapojení baterií 

 

2.1.2 Pohony pneumatické 
 

Další možností volby pohonu je pneumatický mechanismus. Výhody tohoto pohonu 

jsou např. rozvod jedním vodičem, možná přetížitelnost bez nebezpečí mechanického 

poškození, snadná montáž a údržba, vysoká životnost atd. Jeho největší výhodou je 

bezpochyby nehořlavost a nezávislost na teplotě okolí oproti hydraulice. Ovšem naopak 

velkou nevýhodou je absence jakékoli rozvodní sítě stlačeného vzduchu v divadlech, nízký 

pracovní tlak (do 1 MPa), nízká účinnost a velká hlučnost spojená s kompresorovou stanicí. 
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2.1.3 Pohony hydraulické 
 

Poslední možnost pohonu požární opony je hydraulický pohon. Tato možnost se jeví 

jako nejlepším řešením z důvodu mnohých výhod nad dvěma již výše popsanými druhy 

pohonu. Největší výhodou oproti pneumatickému pohonu je možnost vyvození největších sil 

a momentů a také přesnější regulace polohy díky malé stlačitelnosti pracovního média. 

Výhodu nad elektrickým pohonem má toto zařízení v širokém rozsahu plynulé regulace 

otáček a momentů s možností volby optimálního pracovního režimu pohonu. Velkou 

nevýhodou je malá odolnost pracovního média na změnu teploty okolí. Tento druh pohonu se 

používá v divadlech nejčastěji, buď jako záloha elektrického pohonu při výpadku proudu 

nebo jako samostatný pohon při standardním (nepožárním) i požárním chodu pohonu.  

 

Tab. 1 Kritéria vhodnosti pohonu pro manipulaci s požárním předělem 

Vhodnost pohonu Elektrické Pneumatické Hydraulické 

Celková účinnost 90% 30% 75% 

Vyvození velkých sil a momentů A C A 

Odolnost vůči změně teploty okolí B A C 

Plynulost pohybu a dosažení přesné polohy B C A 

Rázy v koncových polohách C C A 

Citlivost k přetížení C A A 

Cena  B A B 

A… nejvhodnější; B… méně vhodné; C… nevhodné 

 

Po předchozím porovnání vhodnosti jednotlivých možností volby pohonu, jsem zjistil, 

že pneumatické mechanismy jsou nepoužitelné pro manipulaci s protipožárním předělem v 

divadle. Varianta s elektrickým pohonem je již vhodná pro tuto manipulaci, ovšem velkým 

nedostatkem je nutnost doplnění o záložní zdroj. Nejvhodnějším pohonem je tedy 

hydraulický mechanismus. Tento pohon je vhodný pro přenášení velkých sil a momentů, 

které jsou zapotřebí při manipulaci s předělem. Dále je možno využít hydraulický pohon pro 

další mechanismy (zvedání a spouštění kulis, osvětlovacích baterií, orchestřiště, atd.), 

přičemž je možné použít jeden zdroj tlaku – hydraulický agregát. Dalším důležitým kritériem 

je jednoduché řízení (regulace) pohybů předělu pomocí hydraulických prvků zařazených do 

systému. 
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2.2 Popis ovládání systému od firmy OCHI Inženýring 

 

Řízení a ovládání opony je realizováno pomocí polohového regulátoru. Do tohoto 

regulátoru jsou přivedeny všechny potřebné údaje systému (stav bezpečnostních snímačů 

polohy, absolutní hodnota polohy opony, stav brzd, připravenost celého systému daného 

pohonu). 

Vlastní pohyb opony se provádí prostřednictvím ovládacího pultu (obr. 2). Na tomto 

ovládacím pultu je umístěno tlačítko nouzového zastavení, klíček pro aktivaci řídícího 

systému a tlačítka jízdy železné opony (směr nahoru a dolů). 

Dále se na zdech nachází dva požární tlačítkové hlásiče (obr. 3). Tyto hlásiče automa-

ticky spouštějí oponu dolů. Jedná se o ovládací panely kryté sklem proti nechtěnému 

zmáčknutí. Pohyb požární opony je signalizován světelnou a zvukovou sirénou (obr. 4).  

Ve skříni rozváděče se též nachází tlačítko „Test nouzového spuštění“, který otestuje, 

zda opona automaticky sjede dolů, stejně jako kdyby bylo stisknuto tlačítko požárního 

hlásiče. Toto tlačítko slouží pouze k otestování funkčnosti systému. 

Sledování polohy je řešeno absolutním snímačem. Bezpečnostní polohy a koncovou 

polohu zajišťují koncové vypínače umístěné na dráze opony.  

 

2.2.1 Spuštění systému 
 

Pro zapnutí napájení rozváděčů je nutno sepnout přepínač hlavního přívodu do polohy 

„ON“. Poté může být systém aktivován. V případě výpadku napájení ze sítě přechází funkce 

napájení systému po určitou dobu na záložní zdroj napětí UPS. V tomto případě nemůže být 

elektromotor v chodu, ale je zachována funkčnost brzd, ovládacího panelu, koncových 

spínačů i regulátoru polohy. Při plném odběru je výdrž baterií UPS asi osm minut, v případě 

nižšího odběru je tato výdrž větší (asi 30 minut). Po obnovení dodávek napětí je UPS 

schopen dobít se na maximální kapacitu baterií.  
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2.2.2 Aktivace a deaktivace systému 
 

Aktivovat systém lze zasunutím a otočením klíčku „Aktivace systému“ do polohy 

„1“. Tento klíček se nachází na ovládacím panelu (obr. 2). Aby bylo možné systém aktivovat, 

musí být vymáčknuto tlačítko „Nouzové zastavení“, které se opět nachází na tomtéž 

ovládacím panelu. Deaktivace systému je možno provést zamáčknutím tlačítka „Nouzové 

zastavení“ nebo otočením klíčku „Aktivace systému“ do polohy „0“. Bez aktivačního klíčku 

není možné systém používat. 

 

Obr. 2 Příklad ovládacího panelu se čtyřmi tlačítky 

 

2.2.3 Pokyny k jízdě železné opony 
 

K tomu, aby mohl být dán pokyn k jízdě opony ve směru nahoru nebo dolů je nutné, 

aby byl systém aktivován. Opona může být uvedena do pohybu následujícími způsoby: 

a) Manuálně pomocí tlačítek „Nahoru“ a „Dolů“ na ovládacím panelu 

- Pro jízdu opony směrem vzhůru je nutné zmáčknout tlačítko „Nahoru“. 

- Pro jízdu opony směrem dolů je nutné zmáčknout tlačítko „Dolů“. 

 

Jízda opony končí v těchto případech: 

- Dojezdem opony do horní nebo dolní polohy signalizované absolutním snímačem 

- Uvolněním tlačítka volby směru jízdy. 

- Zamáčknutím tlačítka „Nouzové zastavení“. 
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b) Pomocí dvou požárních tlačítkových hlásičů na zdech 

Požární tlačítkové hlásiče (obr 3) jsou obvykle umístěny v portále vedle ovládání 

opony a na chodbě. Proti nechtěnému zmáčknutí tlačítka jsou chráněny rozbitným sklem, 

které lze v případě požáru rozbít úderem ruky nebo nějakého tupého předmětu na rozbitné 

sklo tohoto hlásiče. 

 

Obr. 3 Příklad požárního hlásiče 

 

Po zmáčknutí tohoto tlačítka dojde k pohybu opony vždy jen směrem dolů, dokud 

opona nedosedne do dolní koncové polohy. Po pominutí požáru je pak nutné nahradit rozbité 

krycí sklo v požárním tlačítku a uvést oponu opět do režimu běžného provozu vypnutím a 

zapnutím klíčku na ovládacím pultu. Požární režim lze zrušit, pouze pokud hlásí snímač 

polohy dolní polohu opony. Jízda opony během požárního spouštění je signalizována 

světelnou a zvukovou sirénou (obr. 4). 

 

Obr. 4 Příklad světelné a zvukové sirény 

 

c) Pomocí testovacího tlačítka „Test nouzového spuštění“ 
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3 Návrh alternativ řešení pohonu a jejich popis 
 

3.1 Návrh rotačního pohonu 

 

Při návrhu řešení bezpečného systému požárního předělu pomocí rotační jednotky se 

zaměřím na použití dvou pohonů zdvihu břemene. První bude elektromotor připojený do sítě 

elektrického napětí a druhý bude hydromotor napojený do hydraulického obvodu.  

 

     

Obr. 5 Příklady rotačního pohonu firmy OCHI Inženýring 

 

Rotační jednotka obsahuje: 

- pohon zdvihu 

- převodovku 

- buben 

- 2x brzdu 

- IRC (inkrementální rotační čidlo) 

- ARC (absolutní rotační čidlo) 

- koncové spínače 
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Při návrhu rotační jednotky lze vycházet z více možností. Můžeme tento pohon rozdělit 

například dle: 

- konstrukční uspořádání:  

o pohon bez protizávaží 

o pohon s protizávažím 

-  uspořádání pohonu: 

o pohon s elektromotorem (kombinovaný) 

o pohon bez elektromotoru 

 

3.1.1 Možné konstrukční uspořádání 
 

3.1.1.1 Pohon bez protizávaží 

 

 
Obr. 6 Pohon bez protizávaží 

 

Při použití rotačního hydromotoru pro zvedání protipožárního předělu se tato možnost 

bez protizávaží spíše nepoužívá. Protože je zde velké zatížení, z výpočtů nám vychází volba 

velmi výkonného (drahého, prostorově velkého) elektromotoru pro bezporuchový chod. 
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Zadání: 

- hmotnost požárního předělu   kgm 5000=  

- pracovní rychlost    1.2,1 −= smv  

- zrychlení     2.2,1 −= sma  

- bezpečnost pro frekvenční rozběh  3,1=fk  

 

Volba elektromotoru: 

Výpočet statické síly: 

NgmFS 4905081,95000 =⋅=⋅=              (1) 

 

Výpočet dynamické síly: 

NamFD 60002,15000 =⋅=⋅=            (2) 

 

Celková působící síla: 

NFFF DSC 55050600049050 =+=+=            (3) 

 
Výpočet výkonu motoru:  

kWWkvFP fC 878,85858783,12,155050 ==⋅⋅=⋅⋅=         (4) 

 

-z katalogu firmy SIEMENS volím dle vypočteného výkonu motoru P  nejbližší vyšší 

nízkonapěťový asynchronní třífázový elektromotor 4-pólový s označením 1LG4 283-4AA 

s těmito parametry:  

- jmenovitý výkon motoru  kWPM 90=  

- otáčky     1min1485 −=Mn  

- jmenovitý moment   NmM n 579=  

- orientační cena (včetně DPH) KčCE 110000=  

- hmotnost    kgmE 580=  

 

Z výpočtu jsem zvolil typizovaný elektromotor. Pro srovnání přejdu k výpočtu 

pohonu s protizávažím. 

 

 



Diplomová práce VŠB-TUO Bc. Ryška Jiří 

 18 

3.1.1.2 Pohon s protizávažím 

a) pohon pod protizávažím 

 
Obr. 7 Umístění pohonu pod protizávažím 

 

 V případě umístění pohonu pro zvedání a spouštění požárního předělu pod protizávaží 

budeme mít buben umístěn v dostupné výšce a bude lanem připojen na protizávaží. To je 

dále z druhé strany lanem připojeno přes kladky na předěl. Výhoda oproti následující 

variantě b) je zde v uchycení předělu lany k protizávažím. V tomto případě máme pět úchytů 

lan, tak se nám celkové zatížení dělí pěti. U varianty b) se nám celkové zatížení dělí čtyřmi a 

tak se musí zvolit bezpečnější lano na větší zátěž. 

 

b) nad předělem 

 
Obr. 8 Umístění pohonu nad předělem 
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 V případě umístění pohonu nad požární předěl bude lano z bubnu napojeno přímo na 

předěl a protizávaží budou přes kladky uchyceny samostatně. Je zde možnost použít jedno 

nebo dvě protizávaží. Dále provedu kontrolní návrh elektromotoru pro pohon s protizávažím. 

 

Volba elektromotoru: 

Výpočet hmotnosti požárního předělu s protizávažím: 

- volím hmotnost protizávaží kgm p 4400=  

kgmmm pB 60044005000 =−=−=           (5) 

 

Výpočet statické síly: 

NgmF BS 588681,9600 =⋅=⋅=            (6) 

 

Výpočet dynamické síly: 

NamF BD 7202,1600 =⋅=⋅=            (7) 

 

Celková působící síla: 

NFFF DSC 66067205886 =+=+=           (8) 

 

Výpočet výkonu motoru: 

kWWkvFP fC 305,1036,103053,12,16606 ==⋅⋅=⋅⋅=         (9) 

 

-z katalogu firmy SIEMENS volím dle vypočteného výkonu motoru P  nejbližší vyšší 

nízkonapěťový asynchronní trojfázový elektromotor 4-pólový s označením 1LA7 163-4AA 

s těmito parametry:  

- jmenovitý výkon motoru  kWPM 11=  

- otáčky     1min1460 −=Mn  

- jmenovitý moment   NmM n 72=  

- doporučená teplota okolí  CažCt Eo °°−= 4030,  

- orientační cena (včetně DPH) KčCE 13000=  

- hmotnost    kgmE 68=  
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Při srovnání dvou navrhnutých elektromotorů od firmy Siemens je patrné, že u varianty 

bez protizávaží potřebujeme podstatně výkonnější (dražší, těžší, prostornější, atd.) 

elektromotor. Situaci si velmi ulehčíme použitím protizávaží, které nám eliminuje větší část 

zátěže a tak je možno zvolit méně výkonný elektromotor. Pro další výpočet budu používat 

variantu pohonu s protizávažím. 

 

3.1.1.3 Návrh lan u pohonu s protizávažím 

 

- nejprve provedu výpočet u varianty a) 

 
Obr. 9 Znázornění zatížení na jednotlivá lana 

 

•••• Návrh lana spojující protizávaží a předěl 
 

Výpočet zatížení na jedno lano: 

kg
m

mL 1000
5

5000

5
===           (10) 

 

Výpočet síly působící na jedno lano: 

- volím bezpečnost při volbě lana 12=Lk  

kNNkgmF LLL 72,1171177201281,91000 ==⋅⋅=⋅⋅=        (11) 
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- z katalogu firmy METALLAN volím dle vypočtené síly na jedno lano kNFL 72,117=  

speciální ocelové lano CASAR (osmi-pramenné lano s dvojitým paralelním vynutím) pro 

vázací a zvedací prostředky typu UNILIFT 12 s těmito parametry: 

- jmenovitá pevnost drátu  21960 −⋅= mmNRm  

- jmenovitý průměr lana  mmd L 12=  

- jmenovitá únosnost   kNF Ln 4,142, =  

- skutečná únosnost   kNF Ls 129, =  

 

•••• Návrh lana spojující protizávaží a buben 
 

Výpočet síly působící na jedno lano: 

kNNkgmF LLL 632,70706321281,9600 ==⋅⋅=⋅⋅=       (12) 

 

- z katalogu firmy METALLAN volím dle vypočtené síly na jedno lano kNFL 632,70=  

speciální ocelové lano CASAR (osmi-pramenné lano s dvojitým paralelním vynutím) pro 

vázací a zvedací prostředky typu UNILIFT 9 s těmito parametry: 

- jmenovitá pevnost drátu  21960 −⋅= mmNRm  

- jmenovitý průměr lana  mmd L 9=  

- jmenovitá únosnost   kNF Ln 8,78, =  

- skutečná únosnost   kNF Ls 3,71, =  
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- výpočet u varianty b) 

 
Obr. 10 Znázornění zatížení na jednotlivá lana 

 

•••• Návrh lana spojující protizávaží a předěl 
 

Výpočet zatížení na jedno lano: 

kg
m

m P
L 1100

2

2200

5
===           (13) 

 

Výpočet síly působící na jedno lano: 

kNNkgmF LLL 5,1291294921281,91100 ==⋅⋅=⋅⋅=       (14) 

 

- z katalogu firmy METALLAN volím dle vypočtené síly na jedno lano kNFL 5,129=  

speciální ocelové lano CASAR (osmi-pramenné lano s dvojitým paralelním vynutím) pro 

vázací a zvedací prostředky typu UNILIFT 12,7 s těmito parametry: 

- jmenovitá pevnost drátu  21770 −⋅= mmNRm  

- jmenovitý průměr lana  mmdL 7,12=  

- jmenovitá únosnost   kNF Ln 3,145, =  

- skutečná únosnost   kNF Ls 8,130, =  
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•••• Návrh lana spojující předěl a buben 
 

- zde nebudu provádět výpočet, protože se zatížení shoduje se zatížením u návrhu lana 

spojujícím protizávaží a buben u varianty a) 

- proto zde volím i stejný typ a průměr lana 

 

Při srovnání dvou variant pohonu s protizávažím dle použitých lan jsem návrh provedl 

dle zatížení na jednotlivá lana. U první varianty jsem navrhl lana Unilift 12 a 9, u druhé 

varianty to jsou lana Unilift 12,7 a 9.  Pro další výpočet pohonu s protizávažím budu používat 

variantu a), což je pohon pod protizávažím. 

 

3.1.2 Možnosti uspořádání pohonu 
 

3.1.2.1 Návrh rotačního kombinovaného pohonu (s elektromotorem) 

 

Protože při návrhu bezpečného systému požárního předělu s použitím kombinované 

rotační jednotky máme dva pohony (elektromotor a hydromotor) a dvě brzdy s ohledem na 

bezpečnost, musíme v některých případech navrhnout místo jednostupňové dvoustupňovou 

převodovku (dva vstupy na rychloběžnou část). Spouštění a zvedání protipožárního předělu 

v normálním režimu (např. zkoušky funkčnosti předělu) zajišťuje elektromotor. Ovšem při 

vzniku požáru a případném výpadku elektrického proudu odbrzdění brzd zajistí záložní 

zdroje elektrické energie UPS na 24V (kapacita baterií musí být nabitá minimálně na čas 

uzavření požárního předělu pro maximální zdvih) a další manipulace s předělem závisí na 

hydromotoru a hydraulickém řízení rotační jednotky, kdy škrtící ventily určují rychlost 

spouštění a následně rychlost dosedu opony. Brzdy jsou vždy navrhnuty v páru z důvodů 

dodržení požadované bezpečnosti. 

Hydromotor je v případě použití elektromotoru nutností, jelikož by bez něj byly 

vysoké nároky na elektromotor a také v požárním režimu při výpadku elektrického proudu by 

mohlo dojít ke zkratu v aku stanici, což by mělo za následek nulové jištění a možnost 

neřízeného pohybu předělu směrem dolů. 
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Varianta A: 

 
Obr. 11 Schéma návrhu pohonu dle varianty A 

 

Jedná se o nejpoužívanější uspořádání tahových jednotek v praxi určené pro požární 

předěly s protizávažím. Bez protizávaží by vznikal velký kroutící moment na hydromotoru. 

Je zde použita jednostupňová převodovka. Mínusem je zde možná závada na převodovce a 

s tím spojená nefunkčnost elektromotoru a brzd.  

 

Výpočet obvodu bubnu: 

- volím průměr bubnu mmDB 300= . 

m
D

o B 942,0
2

3,0
2

2
2 =⋅⋅=⋅⋅= ππ          (15) 

 

Výpočet otáček bubnu: 

11
2 min4,7627,1

942,0

2,1 −− ==== s
o

v
n         (16) 

 

Výpočet převodového poměru: 

- otáčky elektromotoru 1min1460 −=Mn  

1,19
4,76

1460

2

===
n

n
i M            (17) 
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Volba převodovky: 

- z katalogu firmy MOTOR-GEAR volím jednostupňovou (jeden vstup na rychloběžnou 

část) kuželočelní převodovku typu TC180B 20/1 s těmito parametry: 

- jmenovitý převodový poměr    20=ni  

- skutečný převodový poměr    64,19=ri  

- orientační cena (včetně DPH)   KčCP 12700=  

- hmotnost      kgmP 136=  

 

Výpočet skutečných výstupních otáček (otáček bubnu): 

1
2 min34,74

64,19

1460 −===
r

M
S i

n
n          (18) 

 

Výpočet kroutícího momentu na bubnu: 

mN
D

FMM B
CHMKBK .9,990

2

3,0
6606

2,, =⋅=⋅==       (19) 

 

Volba hydromotoru na bubnu: 

-z katalogu firmy Bosch Rexroth volím dle vypočteného kroutícího momentu na bubnu 

BKM ,  radiální pístový hydromotor s označením MCR 03 A400 W40 s těmito parametry:  

- geometrický objem   3
, 400 cmV HMg =  

- maximální tlak   MPap HM 40max, =  

- maximální kroutící moment  NmM HM 2307max, =  

- orientační cena (včetně DPH) KčCHM 58000=  

- hmotnost    kgmHM 20=  

 

Výpočet kroutícího momentu na převodovce: 

mN
i

M
M

r

BK
PK .45,50

64,19

9,990,
, ===          (20) 
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Volba brzd: 

-z katalogu firmy Mayr volím dle vypočteného kroutícího momentu na převodovce PKM ,  

elektromagnetickou brzdu s označením 6 500.200.0 24 s těmito parametry:  

- maximální kroutící moment  NmM B 80max, =  

- maximální otáčky   1
max, min5800 −=Bn  

- napájení brzd    VU B 24=  

- orientační cena (včetně DPH) KčCBP 7000=  

- hmotnost    kgmBP 4=  

 

Celková orientační cena u varianty A: 

KčCCCCC BPHMPEVA 97700700025800012700130002 =⋅+++=⋅+++=    (21) 

 

Celková hmotnost u varianty A: 

kgmmmmm BPHMPEVA 2324220136682 =⋅+++=⋅+++=      (22) 

 

 

Varianta B: 

 
Obr. 12 Schéma návrhu pohonu dle varianty B 

 

Tento princip je stejný jako u prvního návrhu, jen se brzda přesunula z elektromotoru 

na druhý rychloběžný vstup dvoustupňové převodovky. Použití opět u požárních předělů 

s protizávažím. Výpočty, celková cena a celková hmotnost se bude shodovat s variantou A 
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( VAVB CC = , VAVB mm = ). Brzda je zde ovšem lépe umístěna s ohledem na možnou poruchu 

elektromotoru a případnou nefunkčnost brzd. 

 

Varianta C: 

 
 

Obr. 13 Schéma návrhu pohonu dle varianty C 

 

 U tohoto návrhu je použita dvoustupňová převodovka. Na vstupech do rychloběžné 

části jsou umístěny oba pohony (elektromotor a hydromotor). Brzdy jsou zařazeny za 

elektromotor. Zde je hlavní výhoda v možném použití tohoto uspořádání pro požární předěly 

bez protizávaží, jelikož jsou pohony zařazeny za převodovkou. Navrhnutý hydromotor 

z předchozí varianty by zde byl zbytečně předimenzován, proto zvolím jiný. 

 

Volba hydromotoru za převodovkou: 

-z katalogu firmy Bosch Rexroth volím dle vypočteného kroutícího momentu na převodovce 

PKM ,  radiální pístový hydromotor s označením MCR 03 A160 W40 s těmito parametry:  

- geometrický objem   3
, 160 cmV HMg =  

- maximální tlak   MPap HM 45max, =  

- maximální kroutící moment  NmM HM 1022max, =  

- orientační cena (včetně DPH) KčCHM 420002 =  

- hmotnost    kgmHM 182 =  
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Celková cena u varianty C: 

KčCCCCC BPHMPEVC 817007000242000127001300022 =⋅+++=⋅+++=    (23) 

 

Celková hmotnost u varianty C: 

kgmmmmm BPHMPEVC 23042181366822 =⋅+++=⋅+++=      (24) 

 

Tato varianta vyšla ze tří navrhnutých variant s elektromotorem nejlevněji. Úspora u 

třetího návrhu je ale pouze v hydromotoru, který se nachází místo na bubnu až za 

převodovkou a vzhledem k nižšímu kroutícímu momentu je zde možné zvolit menší a tím i 

lehčí a levnější hydromotor. Ze stejného důvodu je poté i celková hmotnost pohonu u třetí 

varianty nepatrně nejlehčí.  

 

3.1.2.2 Návrh rotačního pohonu bez elektromotoru 

 

Toto uspořádání je vhodné, když je poblíž zdroj tlakového oleje (hydraulický 

agregát). Jelikož zde není použit elektromotor, bude hydromotor zajišťovat spouštění i 

zvedání požárního předělu i v nepožárním stavu, kdy se můžou provádět např. zkušební 

manipulace s předělem. Je možné použít několik variant uspořádání pohonu bubnu 

sestávajícího se z hydromotoru, brzd a převodovky. V otázce cenové náročnosti zde 

samozřejmě ušetříme nemalou částku za elektromotor a u poslední varianty i za převodovku. 

Při výpočtu celkové hmotnosti jednotlivých variant pohonů se nám výrazně také projeví 

absence elektromotoru respektive převodovky. 
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Varianta D: 

 
Obr. 14 Schéma návrhu pohonu dle varianty D 

 

Při tomto uspořádání pohonu bez elektromotoru musíme počítat s dvoustupňovou 

převodovkou, která má na vstupech v rychloběžné části zařazeny dvě elektromagnetické 

brzdy a hydromotor. Použiji již navrhnutý hydromotor za převodovkou a navrhnuté brzdy 

z předchozích variant.    

 

Celková cena u varianty D: 

KčCCCC BPHMPVD 6870070002420001270022 =⋅++=⋅++=     (25) 

 

Celková hmotnost u varianty D: 

kgmmmm BPHMPVD 162421813622 =⋅++=⋅++=       (26) 

 

Varianta E: 

 
Obr. 15 Schéma návrhu pohonu dle varianty E 
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 U tohoto návrhu uspořádání pohonu použijeme jen jednostupňovou převodovku, kde 

na její rychloběžnou část je napojen hydromotor. Brzdy jsou umístěny přímo na hřídeli 

bubnu. To se projeví na velikosti a ceně dvojice elektromagnetických brzd, jelikož je zde 

podstatně větší kroutící moment než za převodovkou.  

 

Volba brzd: 

-z katalogu firmy Mayr volím dle vypočteného kroutícího momentu na bubnu BKM ,  

elektromagnetickou brzdu s označením 9 500.100 24 s těmito parametry:  

- maximální kroutící moment  NmM B 1040max, =  

- maximální otáčky   1
max, min2200 −=Bn  

- napájení brzd    VU B 24=  

- orientační cena (včetně DPH) KčCBB 22000=  

- hmotnost    kgmBB 20=  

 

Celková cena u varianty E: 

KčCCCC BBHMPVE 98700220002420001270022 =⋅++=⋅++=     (27) 

 

Celková hmotnost u varianty E: 

kgmmmm BBHMPVE 1942021813622 =⋅++=⋅++=       (28) 

 

 

Varianta F: 

 
Obr. 16 Schéma návrhu pohonu dle varianty F 
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 U varianty návrhu pohonu F je použita dvoustupňová převodovka. Jsou zde také 

použity dvě rozdílné brzdy, ale s ohledem na jejich cenu je každá použita na jiném místě 

pohonu. První brzda na převodovce je levnější, ale při závadě na převodovce se stává 

nefunkční. Proto je zde použita druhá brzda, která je umístěna přímo na bubnu. Pro vysokou 

cenu této brzdy jsem zvolil jen jednu brzdu na bubnu a druhou na převodovce. 

 

Celková cena u varianty F: 

KčCCCCC BBBPHMPVF 8370022000700042000127002 =+++=+++=    (29) 

 

Celková hmotnost u varianty F: 

kgmmmmm BBBPHMPVF 178204181362 =+++=+++=      (30) 

 

 

Varianta G: 

 
Obr. 17 Schéma návrhu pohonu dle varianty G 

 

 Poslední varianta návrhu pohonu bez elektromotoru pomocí rotační jednotky je 

nejjednodušší. Hydromotor a brzdy jsou umístěny přímo na bubnu. Převodovka se u tohoto 

návrhu nevyskytuje a tak je možné dosáhnout jen omezených rychlostí. 

 

Celková cena u varianty G: 

KčCCC BBHMVG 102000220002580002 =⋅+=⋅+=       (31) 

 

Celková hmotnost u varianty G: 

kgmmm BBHMVG 60202202 =⋅+=⋅+=         (32) 
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Cenové a hmotnostní srovnání: 

- varianta A  KčCVA 97700=   kgmVA 232=  

- varianta B  KčCVB 97700=   kgmVB 232=  

- varianta C  KčCVC 81700=   kgmVC 230=  

- varianta D  KčCVD 68700=   kgmVD 162=  

- varianta E  KčCVE 98700=   kgmVE 194=  

- varianta F  KčCVF 83700=   kgmVF 178=  

- varianta G  KčCVG 102000=   kgmVG 60=  

 

Z porovnání konečných vypočtených cen jednotlivých variant je nejdražší varianta G, 

naopak nejlevnější varianta je D. Při následném porovnání těchto dvou variant, které jsou si 

dosti podobny, je jediný rozdíl v přítomnosti převodovky. Zatímco u varianty D je 

hydromotor a elektromagnetické brzdy umístěny až za ní, je možné zvolit menší (levnější) 

typy těchto prvků. Ovšem bez převodovky, jako je to u varianty G, sice dosáhneme úspory 

místa (hmotnosti), ale jelikož je zde podstatně vyšší kroutící moment, musím zvolit prvky, 

které jsou na tyto momenty konstruovány. Tím se zvýší jejich cena a v konečném součtu této 

varianty stoupne cena na nejvyšší hodnotu ze všech srovnávaných pohonů. Při srovnání 

hmotností je nejtěžší varianta A a B, nejlehčí variantou je G. Je to samozřejmě dáno absencí 

převodovky, která u ostatních variant tvoří podstatnou část celkové hmotnosti pohonu. Pro 

další výpočet volím variantu G po konzultaci s firmou Bosch Rexroth.  
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3.1.3 Návrh hydraulického obvodu rotační jednotky 
 

 

Obr. 18 Návrh hydraulického obvodu pro rotační pohon 

 

3.1.4 Návrh hydraulického řízení požárního režimu rotačního pohonu 
 

Tento hydraulický obvod s rotačním hydromotorem slouží pro manipulaci s předělem 

v normálním (nepožárním) i požárním režimu, jelikož je zvolená varianta pohon bez 

elektromotoru (obr. 17). Funkční schéma hydraulického obvodu DP-SN2KIH02-1 a příslušná 

specifikace prvků DP-SN2KIH02-11 je obsažena v příloze . 

V normálním stavu nám do obvodu dodává energii interní hydraulický agregát se 

zabudovaným regulačním hydrogenerátorem HG s regulací na konstantní tlak. Při jakémkoli 
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pohybu musí být sepnut sedlový ventil SV1 do pravé polohy a, který odděluje 

hydrogenerátor od obvodu. Kapalina se při základní poloze ventilu přepouští přes pojistný 

ventil PV1 zpět do nádrže N. Při pohybu předělu směrem dolů nám kapalina proudí přes 

sedlový ventil SV1 (slouží pro odstavení hydraulického obvodu od zdroje konstantního 

tlaku), filtr F1 (s obtokovou ochranou jednosměrným ventilem a elektrickým spínačem 

kontroly tlakového spádu na filtru) a jednosměrný ventil JV1, který chrání filtr F1 a 

hydrogenerátor HG před zpětnými rázy. Proporcionální rozváděč PR se přestaví do levé 

polohy a. Kapalina proudí z větve  P do A a dále do sedlového ventilu SV2. Ten je ovládán 

synchronně s druhým sedlovým ventilem SV3. Tato dvojice ventilů slouží v obvodě jako 

zámek polohy. Musí proto být při jakémkoli pohybu opony oba přestaveny do polohy a. Poté 

se kapalina dostane do hydromotoru HM. Pro pohyb požárního předělu směrem nahoru se 

přestavení proporcionální rozváděč PR do pravé polohy b, kapalina proudí z větve P do B a 

dále do sedlového ventilu SV3. Zde platí stejná podmínka synchronního přestavení dvojice 

ventilů jako u spouštění předělu. 

Při výpadku elektrického proudu  (požární režim) jsou brzdy zabrzděny pomocí UPS 

a následný pohyb předělu nám zajišťuje hydraulický obvod. Na záložní zdroj energie UPS je 

taky napojeno elektromagnetické ovládání proporcionálního rozváděče PR a ovládání 

sedlových ventilů SV2 a SV3. Pro pohyb požární opony směrem dolů musíme odbrzdit 

dvojici brzd (jako je znázorněno na obr. 17) a uvolnit dvojici sedlových ventilů SV2 a SV3 

přestavením do polohy a. Zároveň se přestaví proporcionální rozváděč PR do levé polohy a. 

Poté se požární předěl vlastní vahou pohybuje směrem dolů. Kapalina vytéká odpadním 

potrubím do nádrže a zároveň si hydromotor HM nasává kapalinu z nádrže přes jednosměrný 

ventil JV2. Regulace rychlosti spouštění předělu se nastaví na kartě proporcionálního 

rozváděče PR.  

Pojistný ventil PV2 slouží pro předepnutí obvodu. Dále jsou zde použity dva filtry. 

Tlakový filtr F1 zařazen za sedlovým ventilem SV1 slouží k filtraci nečistot před 

proporcionálním rozváděčem PR. Odpadní filtr F2 (s obtokovou ochranou jednosměrným 

ventilem a elektrickým spínačem kontroly tlakového spádu na filtru) je zařazen za pojistným 

ventilem PV2 a slouží k filtraci nečistot před nádrží N. Tlak v obvodu lze diagnostikovat 

pomocí přípojek minimess.  
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3.1.5 Výpočet základních statických a dynamických parametrů 
rotačního pohonu 

 

Zadání: 

- maximální zdvih požárního předělu  mh 15=  

- max. čas uzavření požárního předělu  sT 30max =  

 

3.1.5.1 Volba pracovního diagramu stroje 

 

rt   doba rozběhu 

', uu tt   doba chodu při ustálené rychlosti 

', bb tt   doba brzdění 

', uu vv   ustálená rychlost pohybu požárního předělu 

T   celková doba uzavření požárního předělu 

u   řídící signál 

sv   skutečný průběh rychlosti 

 

      

Obr. 19 Průběh řídícího napětí a skutečné rychlosti pohybu požárního předělu při spouštění 
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Požadovaný průběh rychlosti pohybu požárního předělu (rychlost spouštění) určím na 

základě otáček bubnu (škrcení průtoku), který se naprogramuje na elektronické kartě 

proporcionálního rozváděče jako průběh řídícího napětí (rozběh, škrcení a brzdění). Skutečný 

průběh rychlosti Sv  se přesně neshoduje s řídícím signálem proporcionálního ventilu u . 

 

- volím: str 5= , stb 4= , stu 3'= , stb 1'= , 1.1,0' −= smvu  

 

Výpočet doby chodu při ustálené rychlosti: 

sttttTt

tttttT

bubru

bubur

17134530''

''

=−−−−=−−−−=⇒

++++=
      (33) 

 
Výpočet ustálené rychlosti: 
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- volím ustálenou rychlost 1.7,0 −= smvU  

 

Přepočtená doba chodu při ustálené rychlosti: 
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v

tvtvtvtvtvH
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U

buuububUrU

U

9,15
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2

1
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Čas uzavření požárního předělu: 

sT

tttttT bubUr

9,281349,155

''

=++++=

++++=
         podmínka: 

vyhovuje

TT

⇒<

<

309,28
max    (36) 

 

Ve skutečnosti bude celková doba uzavření požárního předělu o něco delší, protože 

proporcionální rozváděč reaguje se zpožděním několika desetin sekund (obr. 19). 
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Výpočet otáček hydromotoru: 

- při ustálené rychlosti Uv : 

11 min56,44743,0

2

3,0
2

7,0

2
2

−− ==
⋅⋅

=
⋅⋅

= s
D

v
n

B

U
U

ππ
      (37) 

 

- při ustálené rychlosti 'Uv : 

11 min37,6106,0

2

3,0
2

1,0

2
2

'
' −− ==

⋅⋅
=

⋅⋅
= s

D
v

n
B

U
U

ππ
      (38) 

 

Výpočet zrychlení: 

2.14,0
5

7,0 −=== sm
t

v
a

r

U           (39) 

 

3.1.5.2 Volba rotačního hydromotoru 

 

Výpočet statické síly: 

NgmF BS 588681,9600 =⋅=⋅=          (40) 

 

Výpočet dynamické síly: 

NamF BD 8414,0600 =⋅=⋅=          (41) 

 

Celková působící síla: 

NFFF DSC 5970845886 =+=+=         (42) 

 

Výpočet kroutícího momentu na bubnu: 

mN
D

FM B
CBK .5,895

2

3,0
5970

2, =⋅=⋅=         (43) 

 

Výpočet geometrického objemu hydromotoru: 

- volím tlakový spád na hydromotoru MPap 15=∆  

334
6

,
, 1,37510751,3

1015

5,89522
cmm

p

M
V BK

HMg =⋅=
⋅

⋅⋅
=

∆

⋅⋅
= −ππ

     (44) 
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- z výpočtu geometrického objemu hydromotoru HMgV ,  jsem zvolil z katalogu firmy Bosch 

Rexroth radiální pístový hydromotor s označením MR 450E s těmito parametry:  

- geometrický objem   3
, 6,451 cmV HMg =  

- maximální tlak   MPap HM 30max, =  

- maximální kroutící moment  NmM HM 1080max, =  

- orientační cena (včetně DPH) KčCHM 58000=  

- hmotnost    kgmHM 77=  

 

Výpočet tlakového spádu na hydromotoru: 

MPaPa
V

M
p

HMg

BK
HM 46,1210246,1

10516,4

25,8952 7
4

,

, =⋅=
⋅

⋅⋅
=

⋅⋅
=∆

−

ππ
     (45) 

 

Výpočet potřebného průtoku hydromotoru: 

- při ustálené rychlosti Uv : 

131344
, min.13,20.10355,3743,010516,4 −−−− =⋅=⋅⋅=⋅= dmsmnVQ UHMgHM    (46) 

 

- při ustálené rychlosti 'Uv : 

131354
, min.872,2.10787,4106,010516,4'' −−−− =⋅=⋅⋅=⋅= dmsmnVQ UHMgHM    (47) 

 

3.1.5.3 Volba proporcionálního rozváděče 

 

Tlakové ztráty odečtené z charakteristik jednotlivých prvků: 

- tlakový spád na hydromotoru HM   MPapHM 46,12=∆  

- tlakový spád na sedlovém rozváděči SV1  MPapSV 2,11 =∆  

- tlakový spád na sedlovém rozváděči SV2 a SV3 MPapSV 6,03,2 =∆  

- tlakový spád na filtru F1    MPapF 4,01 =∆  

- tlakový spád na obtoku filtru přes        

jednosměrný ventil     MPap JVF 1,01 =∆  

- tlakový spád na filtru F2    MPapF 18,02 =∆  
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- tlakový spád na obtoku filtru přes        

jednosměrný ventil     MPap JVF 1,02 =∆  

- tlakový spád na jednosměrném ventilu JV1, JV2 MPapJV 1,02,1 =∆  

- tlakový spád na pojistném ventilu PV2  MPapPV 5,22 =∆  

- tlakovou ztrátu ve vedení zanedbávám 

 

Výpočet tlakového spádu na proporcionálním rozváděči: 

- volím tlak v systému MPapHG 19=  

a) pro normální (nepožární) režim: 

- škrcení přes dvě hrany proporcionálního rozváděče  

MPap

ppppppppp

PR

PVJVFFSVSVHMHGPR

04,1)5,21,018,04,06,022,146,12(19

)2( 21213,21

=++++⋅++−=∆

=∆+∆+∆+∆+∆⋅+∆+∆−=∆
   (48) 

b) pro normální (nepožární) režim se zanešenými filtry: 

MPap

ppppppppp

PR

PVJVJVFJVFSVSVHMHGPR

34,1)5,21,01,01,06,022,146,12(19

)2( 21213,21

=++++⋅++−=∆

=∆+∆+∆+∆+∆⋅+∆+∆−=∆
   (49) 

c) pro požární režim: 

- v požárním režimu je škrcení na proporcionálním rozváděči jen přes jednu hranu, jelikož po 

výpadku elektrického proudu si nasává hydromotor kapalinu přes jednosměrný ventil. Proto 

výsledný tlakový spád vynásobím dvěma. 

( )
( ) MPap

ppppppp

PR

PVJVFSVHMHGPR

12,52)5,21,018,06,0246,12(19

2)2( 2223,2

=⋅+++⋅+−=∆

=⋅∆+∆+∆+∆⋅+∆−=∆
     (50) 

d) pro požární režim se zanešeným filtrem: 

( )
( ) MPap

ppppppp

PR

PVJVFJVSVHMHGPR

28,52)5,21,01,06,0246,12(19

2)2( 2223,2

=⋅+++⋅+−=∆

=⋅∆+∆+∆+∆⋅+∆−=∆
    (51) 

 

- dle tlakového spádu na proporcionálním rozváděči PRp∆  a potřebných průtoků 

hydromotoru HMQ  a 'HMQ  volím proporcionální rozváděč z katalogu firmy Bosch Rexroth 

typ 4WRE 10V25-2X/G24K4/V s těmito parametry: 

- jmenovitý průtok   13
, min.25 −= dmQ PRn  

- maximální tlak    MPap PR 5,31max, =  

- hmotnost     kgmPR 3,6=  
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Obr. 20 Řídící charakteristiky proporcionálního rozváděče 

 

Výpočet rozsahu regulace z grafu na obr. 20 pro minimální a maximální vypočtené hodnoty 

tlakového spádu na proporcionálním rozváděči: 

- pro škrcení přes dvě hrany - normální režim  

(varianta a) minimální hodnota MPapPR 04,1=∆ ) 

%5140911 =−=x            (52) 

 

- pro škrcení přes jednu hranu - požární režim  

(varianta d) maximální hodnota MPapPR 28,5=∆ ) 

%3426602 =−=x            (53) 

 

Výpočet celkového rozsahu regulace proporcionálního rozváděče: 

%652691 =−=Cx            (54) 

 

3.1.5.4 Volba hydrogenerátoru 

 

Výpočet geometrického objemu hydrogenerátoru: 

- otáčky elektromotoru 1min1460 −== HGM nn  

- z katalogu hydrogenerátoru volím objemovou účinnost 98,0=Vη  a mechanicko-tlakovou 

účinnost 9,0=mpη  

335
4

06,1410406,1
98,0

60

1460
10355,3

cmm
n

Q
V

VM

HM
HG =⋅=

⋅

⋅
=

⋅
= −

−

η
      (55) 
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- dle geometrického objemu HGV  volím regulační axiální pístový hydrogenerátor s šikmou 

deskou z katalogu firmy Bosch Rexroth typ A10VS0 28DR/31R-PPA12K01 s těmito 

parametry: 

 - geometrický objem    3
, 28 cmV HGg =  

 - maximální průtok   13
max min42 −= dmQ  

 - maximální tlak    MPap 35max =  

- hmotnost     kgmHG 15=  

- minimální viskozita   12
min .10 −= smmν  

- provozní viskozita   12 .3616 −÷= smmoptν  

- maximální viskozita   12
max .1000 −= smmν  

 

- pomocí mechanického omezení průtoku nastavím na zvoleném hydrogenerátoru polovinu 

geometrického objemu 3
, 14 cmV HGg = . 

 

Výpočet skutečného průtoku hydrogenerátoru: 

131345
, min.03,20.10338,398,0

60

1460
104,1 −−−− =⋅=⋅⋅⋅=⋅⋅= dmsmnVQ VMHGgHG η   (56) 

 

Výpočet celkové účinnosti: 

88,09,098,0 =⋅=⋅= mpVC ηηη          (57) 

 

3.1.5.5 Volba elektromotoru pro pohon hydrogenerátoru 

 

Výpočet potřebného výkonu: 

kWW
pnV

P
C

HGMHGg 3,77355
88,0

1019
60

1460
104,1 65

,
max ==

⋅⋅⋅⋅
=

⋅⋅
=

−

η
    (58) 

 

- z katalogu firmy SIEMENS volím dle vypočteného potřebného výkonu maxP  nejbližší vyšší 

nízkonapěťový asynchronní trojfázový elektromotor 4-pólový s označením 1LA7 133-4AA 

s těmito parametry:  
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- jmenovitý výkon motoru  kWPM 5,7=  

- otáčky     1min1460 −=Mn  

- jmenovitý moment   NmM n 2,49=  

- hmotnost    kgmM 49=  

 

3.1.5.6 Návrh velikosti nádrže 

 

- při návrhu velikosti nádrže musím vycházet z podmínky pojmutí veškerého obsahu 

kapaliny v obvodě. Objem nádrže se u regulačních hydrogenerátorů volí 2 až 4 násobek 

minutového průtoku hydrogenerátoru (dm3). 

 

Výpočet předběžného objemu nádrže: 

( ) 332,6144,20342' dmQV HGN =⋅=⋅÷=         (59) 

 

- dle předběžného objemu nádrže 'NV  volím olejovou nádrž z katalogu firmy Bosch Rexroth 

typ AB 40-09/60 s těmito parametry: 

- velikost nádrže   360 dmVN =  

- hmotnost    kgmN 35=  

 

3.1.5.7 Volba pracovní kapaliny 

 

- z katalogu firmy Mobil volím hydraulický olej typu SHC 525 s těmito parametry: 

 - viskozitní třída ISO  VG 46 

 - viskozitní index   VI 154 

 - hustota při 15°C   3.851 −= mkgρ  

 - bod tuhnutí   Ct °−= 541  

 - bod vzplanutí  Ct °= 2382  

 - modul pružnosti kapaliny PaK 9102,1 ⋅=  
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- pro minimální a maximální provozní viskozitu zvoleného hydrogenerátoru jsem z grafu 

určil minimální a maximální možnou teplotu zvoleného oleje: 

 - pro minimální viskozitu HG 12
min .10 −= smmν   ⇒  Ct °= 83max  

 - pro maximální viskozitu HG 12
max .1000 −= smmν  ⇒  Ct °−= 5min  

 

Výsledné rozhranní teplot (určené z grafické závislosti viskozity na teplotě dle Obr. 21)  

mint  až maxt  vyhovuje maximálnímu dovolenému teplotnímu rozsahu, který jsem po 

konzultaci zvolil na Ct °= 5'min  až Ct °= 40'max  ( 'minmin tt < , 'maxmax tt > ). 

 

 
Obr. 21 Graf závislosti viskozity na teplotě 
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3.1.5.8 Výpočet vlastní frekvence kmitavého systému 

 

- volím délku potrubí mezi hydromotorem a proporcionálním rozváděčem mll 221 ==  

- průměr potrubí mdd 012,021 ==  

- vnější poloměr bubnu mRB 15,0=  

- vnitřní poloměr bubnu mRB 12,0'= , 

- moment setrvačnosti z katalogu zvoleného hydromotoru 24 .103,229 mkgJ HM
−⋅=  

 

Výpočet momentu setrvačnosti bubnu:  

( ) ( ) 22222 .07,1112,015,0600
2

1
'

2

1
mkgRRmJ BBBB =+⋅⋅=+⋅⋅=      (60) 

 

Výpočet momentu setrvačnosti závaží:  

222 .5,11215,05000 mkgRmJ BZ =⋅=⋅=         (61) 

 

Výpočet celkového momentu setrvačnosti:  

24 .59,1235,11207,11103,229 mkgJJJJ ZBHM =++⋅=++=∑ −     (62) 

 

Výpočet hydraulických odporů: 

- odpor proti zrychlení zátěže o hmotnosti m : 

2510

262

2
2

2

2

2
1

1

2

2

2

1

1

21

10395,2

012,0

28514
59,123

106,451

2

012,0

28514

4242

sNmH

H

d

l
J

Vd

l

S

l
J

VS

l
H

HHHH

HMHM

Z

−

−

⋅=

⋅

⋅⋅
+⋅









⋅

⋅
+

⋅

⋅⋅
=

⋅

⋅⋅
+∑⋅







 ⋅
+

⋅

⋅⋅
=

⋅
+∑⋅







 ⋅
+

⋅
=

++=

π
π

π

π

ρπ
π

ρρπρ

    (63) 

 

- kapacita obvodu: 

5113
9

2
1

2
1111

21 10885,1
102,14

2012,0

4
mN

K

ld

K

lS

K

V
CC −−⋅=

⋅⋅

⋅⋅
=

⋅

⋅⋅
=

⋅
===

ππ
    (64) 

513
1414

21

10061,1
10378,8

1

10378,8

1111 −
−−

⋅=
⋅

+
⋅

=+= Nm
CCC

     (65) 
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5114
13

10425,9
10387,2

1
mNC −−⋅=

⋅
=⇒         (66) 

 

Výpočet vlastní frekvence kmitavého systému: 

Hzf 35,3
2

05,21

20 =
⋅

=
⋅

=
ππ

ω
          (67) 

 

Výpočet kruhové vlastní frekvence hydromotoru: 

1
14100 05,21

10425,910395,2

11 −
−

=
⋅⋅⋅

=
⋅

= s
CH

ω       (68) 

 

Výpočet frekvence budicího (řídicího) signálu: 

Hz
f

f B 117,1
3

35,3

3
0 ===           (69) 

10 017,7
3

05,21

3
−=== sB

ω
ω          (70) 

 

Výpočet časové konstanty budícího periodického signálu: 

sT
B

B 143,0
017,7

11
===

ω
          (71) 

 

Výpočet minimální doby rozběhu a brzdění: 

( ) sTtt Bbr 858,0143,0665min,min, =⋅=⋅÷==        (72) 

rbr ttt <= min,min,  

              5858,0 <  

 

Vypočítaná minimální doba rozběhu a brzdění (doba trvání rampové funkce) je menší 

než zvolená doba rozběhu. Výpočet tedy vyhovuje. 
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3.2 Návrh lineárního elektrohydraulického pohonu 

 

Při návrhu lineárního elektrohydraulického pohonu lze vycházet z více možností. 

Můžeme tento pohon rozdělit například dle: 

- konstrukčního uspořádání:  

o pohon bez protizávaží 

o pohon s protizávažím 

- umístění přímočarého hydromotoru: 

o hydromotor za pohyblivou částí 

o hydromotor mezi kladkami 

- převodového poměru: 

o 1:5 

o 1:4 

o 1:3 

 

3.2.1 Konstrukční uspořádání 
 

3.2.1.1 Pohon bez protizávaží 

 
Obr. 22 Pohon bez protizávaží 

 

 Při návrhu pohonu bez protizávaží je pístnice lineárního hydromotoru napojena na 

lana, které přecházejí přes systém kladek a pomocí dalších kladek jsou spojena s požárním 

předělem.  
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3.2.1.2 Pohon s protizávažím 

Varianta a) 

 
Obr. 23 Pohon s protizávažím zavěšeným samostatně 

 

Varianta b) 

 
Obr. 24 Pohon pod protizávažím 

 

 U pohonů, kde je použita lineární jednotka pro manipulaci s požárním předělem se 

protizávaží spíše nepoužívá z důvodů malé hmotnosti předělu a dostatečném převodovém 

poměru až 1:5. Ovšem při vyšších zatíženích je tento pohon s protizávažím možno použít. 

Budu tedy dále uvažovat pohon bez protizávaží. 
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3.2.2 Rozdělení dle umístění hydromotoru 
 

Varianta a) – hydromotor za pohyblivou částí 

 

 

 

 
Obr. 25 Umístění hydromotoru za pohyblivou částí 
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 Tato varianta umístění přímočarého hydromotoru za pohyblivou částí se vyznačuje 

lepší dostupností hydromotoru. Ten je stejně jako pevná část uchycena k pevné podložce 

např. k dvěma vedle sebe jdoucím profilům I. Pohyblivá část se po profilech pohybuje 

pomocí hydraulického řízení hydromotoru (pohybu pístnice). Tento návrh je zpracován pro 

převodový poměr 1:5 se čtyřmi kladkami. Konec lana je uchycen na pohyblivé části. 

 

Varianta b) – hydromotor mezi pohyblivou a pevnou částí 

 

 
 

 

 
Obr. 26 Umístění hydromotoru mezi pohyblivou a pevnou částí 

 

 Tato varianta umístění přímočarého hydromotoru mezi pohyblivou a pevnou částí se 

vyznačuje delší vzdáleností mezi kladkami a tak větší potřebné délce lan. Je zde také horší 
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dostupnost hydromotoru, jeho řízení není možné umístit na něj, ale jen vedle něj a proto 

musíme u této varianty počítat s dostatečně odpovídajícím prostorem v šachtě pro lineární 

hydromotor. Ten je stejně jako u předchozí varianty s pevnou částí uchycen k pevné 

podložce např. k dvěma vedle sebe jdoucím profilům I. Pohyblivá část se opět pohybuje 

pomocí hydraulického řízení hydromotoru (pohybu pístnice) a to po profilech nebo po jiné 

konstrukci, která je u této varianty možná, jelikož je pohyblivá část na konci celé soustavy. 

Tento návrh je také zpracován pro převodový poměr 1:5 se čtyřmi kladkami. Konec lana je 

zde uchycen na konstrukci hydromotoru. Pro další výpočet a návrh pohonu budu uvažovat 

umístění hydromotoru dle varianty a) hydromotor za pohyblivou částí. 

 

3.2.3 Rozdělení dle převodového poměru 
 

 
 

Obr. 27 Možné uspořádání kladkostroje dle převodového poměru 
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Maximální doporučený převodový poměr je ze zadání určen na hodnotě 1:5. Na    

Obr. 27 je znázorněno rozmístění kladek u převodu 1:3 až 1:5. Kladky jsou velikostně 

odstupňovány, aby se lano nepotkávalo a nevznikalo nežádoucí tření, které by mohlo 

způsobit poškození až následné přetrhnutí. Dále budu počítat s převodovým poměrem 1:5. 

 

3.2.4 Návrh hydraulického obvodu pro lineární pohon 
 

 

Obr. 28 Hydraulický obvod pro lineární pohon 
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3.2.5 Návrh hydraulického řízení lineárního elektrohydraulického 
pohonu 

 

Tento hydraulický obvod s přímočarým hydromotorem slouží pro manipulaci s po-

žárním předělem v normálním (nepožárním) i požárním režimu, proto bude chod pohonu 

stejný v obou případech. K manipulaci s požárním předělem dodává zdroj konstantního tlaku 

do obvodu vakový akumulátor A. Ten je od obvodu oddělen hlavním uzavíracím ventilem 

UV2. Při jeho uzavření můžeme pomocí dalšího uzavíracího (vypouštěcího) ventilu UV3 

akumulátor vypustit do nádrže N. Ochranu před přetížením akumulátoru zajišťuje pojistný 

ventil PV5. Tyto tři prvky jsou součástí bezpečnostního bloku, který je dodáván 

k akumulátoru. Na tento blok jsou připojeny spínače minimálního tlaku v akumulátoru TSmin 

a maximálního tlaku v akumulátoru TSmax. Při poklesu tlaku na nastavený minimální tlak 

pmin sepne tlakový spínač pohon hydrogenerátoru HG, při stoupnutí tlaku na nastavený 

maximální tlak pmax tlakový spínač vypne pohon hydrogenerátoru HG. Jednosměrný ventil 

JV1 chrání hydrogenerátor HG před zpětnými rázy. Při dodávce tlakové kapaliny do 

hydromotoru HM musí být sepnut sedlový ventil SV1 do pravé polohy a, který slouží pro 

odstavení systému od zdroje konstantního tlaku. Všechny rozváděče a ventily jsou napájeny 

záložním zdrojem energie UPS, aby bylo možné je ovládat i při výpadku elektrického 

proudu. Přes tlakový filtr F1 (s obtokovou ochranou jednosměrným ventilem a elektrickým 

spínačem kontroly tlakového spádu na filtru) se tlaková kapalina dostává do 

proporcionálního rozváděče PR.   

Pro spouštění požárního předělu se přestaví proporcionální rozváděč do levé polohy 

a, kapalina proudí z větve  P do A a dále do sedlového ventilu SV2. Ten je ovládán 

synchronně s druhým sedlovým ventilem SV3. Tato dvojice ventilů slouží v obvodě jako 

zámek polohy. Musí proto být při jakémkoli pohybu opony oba přestaveny do polohy a. Poté 

se kapalina dostane na plnou plochu hydraulického válce HM. Válec se vysouvá za 

předpokladu otevřeného uzavíracího ventilu UV1. Z mezikruží hydraulického válce se 

kapalina dostává přes pojistný ventil PV2 do sedlového ventilu SV3 a dále přes 

proporcionálního rozváděče PR, pojistný ventil PV4 a odpadní filtr F2 (s obtokovou 

ochranou jednosměrným ventilem a elektrickým spínačem kontroly tlakového spádu na 

filtru) do nádrže N.  

Pro zvedání požárního předělu se přestaví proporcionální rozváděč do pravé polohy b, 

kapalina proudí z větve  P do B a dále do sedlového ventilu SV3. Poté se kapalina přes 

jednosměrný ventil JV2 a uzavírací ventil UV1 dostává do hydraulického válce na 
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mezikruží. Válec se zasouvá. Kapalina z válce proudí do sedlového ventilu SV2, 

proporcionálního rozváděče PR, pojistného ventilu PV4 a přes filtr F2 do nádrže N. 

Pojistný ventil PV2 slouží v obvodu pro předepnutí válce. Pojistný ventil PV3 slouží 

jako přepouštěcí. Pohon nezvedne těžší závaží, než se nastaví na tomto ventilu. V případě 

většího zatížení (např. se něco zachytí na předěl) se opona nezvedá a ventil přepouští 

kapalinu do odpadní větve. Pojistný ventil PV4 slouží pro předepnutí obvodu. Funkční 

schéma hydraulického obvodu DP-SN2KIH02-2 a příslušná specifikace prvků                           

DP-SN2KIH02-21 je obsažena v příloze. 

 

3.2.6 Výpočet základních statických a dynamických parametrů 
lineárního pohonu 

 

Zadání: 

- hmotnost požárního předělu   kgm 5000=  

- maximální zdvih požárního předělu  mh 15=  

- max. čas uzavření požárního předělu  sT 30max =  

- zvolený převodový poměr   5:1=i  

 

Výpočet zdvihu hydraulického válce: 

m
i

h
H HV 3

5

15
===            (73) 

 

3.2.6.1 Volba pracovního diagramu stroje 

 

rt   doba rozběhu 

', uu tt   doba chodu při ustálené rychlosti 

', bb tt   doba brzdění 

', uu vv   ustálená rychlost pohybu požárního předělu 

T   celková doba uzavření požárního předělu 

u   řídící signál 

sv   skutečný průběh rychlosti 
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Obr. 29 Průběh řídícího napětí a průběh skutečné rychlosti pohybu hydromotoru  

 

Požadovaný průběh rychlosti při rozběhu a brzdění se naprogramuje na elektronické 

kartě proporcionálního rozváděče jako průběh řídícího napětí. Skutečný průběh rychlosti Sv  

se přesně neshoduje s řídícím signálem u . Zvolený průběh skutečné rychlosti (Obr. 29) platí 

pro zasouvání i vysouvání pístnice. 

 

- volím: str 5= , stb 4= , stu 3'= , stb 1'= , 1.02,0' −= smvu  

 

Výpočet doby chodu při ustálené rychlosti: 

st

ttttTt

tttttT

u

bubru

bubur

17134530

''

''

=−−−−=

−−−−=⇒

++++=

         (74) 
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Výpočet ustálené rychlosti: 

1.1326,0
5,21

85,2

4
2

1
175

2

1

102,0
2

1
302,0402,03

2

1

2

1

''
2

1
'''

''
2

1
'''

2

1

2

1

−==
⋅++⋅

⋅⋅−⋅−⋅−
=

⋅++⋅

⋅⋅−⋅−⋅−
=

⋅⋅+⋅+⋅+⋅⋅+⋅+⋅⋅=

smv

ttt

tvtvtvH
v

tvtvtvtvtvtvH

u

bur

buuubu

u

buuububuuuru

     (75) 

- volím ustálenou rychlost zasouvání/vysouvání pístnice 1.15,0 −= smvUP  

- pro další výpočet budu používat zvolenou rychlost UPv , ovšem pro porovnání rychlostí 

zvedání/spouštění požárního předělu s variantou rotačního pohonu potřebuji znát ustálenou 

rychlost pohybu požárního předělu Uv . Proto vynásobím tuto hodnotu převodovým 

poměrem. 

1.75,0515,0 −=⋅=⋅= smivv UPU          (76) 

 

Přepočtená doba chodu při ustálené rychlosti: 

st

v

tvtvtvtvtvH
t

U

UP

buuububUPrUP

U

5,14
15,0

102,0
2

1
302,0402,0415,0

2

1
515,0

2

1
3

''
2

1
'''

2

1

2

1

=
⋅⋅−⋅−⋅−⋅⋅−⋅⋅−

=

⋅⋅−⋅−⋅−⋅⋅−⋅⋅−
=

    (77) 

 

Čas uzavření požárního předělu: 

sT

tttttT bubUr

5,271345,145

''

=++++=

++++=
         podmínka: 

vyhovuje

TT

⇒<

<

305,27
max    (78) 

 

Ve skutečnosti bude celková doba uzavření požárního předělu o něco delší, protože 

proporcionální rozváděč reaguje se zpožděním několika desetin sekund (obr. 29). 

 

Výpočet zrychlení zasouvání/vysouvání pístnice: 

2.03,0
5

15,0 −=== sm
t

v
a

r

UP           (79) 
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3.2.6.2 Volba hydraulického válce 

 

 

Výpočet zatěžující hmotnosti na hydromotor: 

kg
i

m
mz 1000

5

5000
===           (80) 

 

Výpočet statické síly: 

NgmF zS 981081,91000 =⋅=⋅=          (81) 

 

Výpočet dynamické síly: 

NamF zD 3003,01000 =⋅=⋅=          (82) 

 

Celková působící síla: 

NFFF DSC 9840309810 =+=+=         (83) 

 

Volba pracovního tlaku: 

PapM
6106 ⋅=∆            

 

Výpočet plochy pístu: 

223
61 16401064,1

106

9840
mmm

p

F
S

M

C =⋅=
⋅

=
∆

= −        (84) 

 

Výpočet průměru pístu: 

mmm
S

D

D
S

p 69,4504569,0
10675,144

4
3

2

1

==
⋅⋅

=
⋅

=⇒

⋅
=

−

ππ

π

     (85) 

 
Obr. 30 Přímočarý hydromotor 
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- z katalogů firmy Bosch Rexroth jsem zvolil hydraulický válec. Pro potřebný zdvih 

mH HV 3=  se v katalogu vyskytují přímočaré hydromotory až od průměru pístu 

mmD 100= . Jelikož se u tohoto typu pohonu nevyskytuje namáhání pístnice na vzpěr, ale 

jen na tah, použiji zvolený hydraulický válec s prodlouženou pístnicí. Ten se nechá speciálně 

vyrobit s teflonovým těsněním. Pro kontrolu provedu výpočet na prostý tah. 

 

- dle průměru pístu D  a potřebnému zdvihu H  volím dvojčinný hydraulický válec 

z katalogu firmy Bosch Rexroth typ CDH1 MS2/50/36/3000 A10/B1 CGD MA s těmito 

parametry: 

 - průměr pístu     mmD 50=  

 - průměr pístnice    mmd 36=  

 - zdvih válce     mmH HV 3000=  

 - jmenovitý tlak    Papn
61025 ⋅=  

 - hmotnost      kgmHV 10=  

 - rozsah viskozity    12 .3808,2 −÷= smmHVν  

 

Kontrola na prostý tah: 

- zvolený válec má zakončenou pístnici závitem M22x1,5. Ze strojnických tabulek jsem si 

určil nejmenší průměr tohoto závitu mmd 160,203 =  

- pro materiál pístnice ocel 12 060.1 jsem ze strojnických tabulek určil MPaRe 345=  

- bezpečnost volím 3=k  

 

kd

F

S

F
p CC Re

4

2
3

≤
⋅

==
π

 

       

vyhovujeMPaMPa ⇒≤

≤
⋅

1158,30

3

345

4

02016,0

9840
2π

        (86) 

 

Výpočet plochy pístu: 

23
22

1 10963,1
4

05,0

4
m

D
S −⋅=

⋅
=

⋅
=

ππ
        (87) 
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Plocha pístu na mezikruží: 

( ) ( ) 242222
2 10456,9036,005,0

44
mdDS −⋅=−⋅=−⋅=

ππ
      (88) 

 

Přepočet tlaku do hydraulického válce: 

MPaPa
S

F
p C 013,510013,5

10963,1

9840 6
3

1
1 =⋅=

⋅
==

−
      (89) 

 

MPaPa
S

F
p C 41,1010041,1

10456,9

9840 7
4

2
2 =⋅=

⋅
==

−
      (90) 

 

Tlak pro rozjezd: 

MPaPa
S

am
p z

a 015,010528,1
10963,1

03,01000 4
3

1

=⋅=
⋅

⋅
=

⋅
=∆

−
      (91) 

 

Výpočet průtoku hydraulickým válcem: 

a) Pro vysouvání hydromotoru 

131343
11 min.667,17.10945,215,010963,1 −−−− =⋅=⋅⋅=⋅= dmsmvSQ U     (92) 

 

b) Pro zasouvání hydromotoru 

131344
22 min.51,8.10418,115,010456,9 −−−− =⋅=⋅⋅=⋅= dmsmvSQ U     (93) 

 

Objem kapaliny přivedené do válce: 

a) Objem kapaliny přivedené do válce při vysouvání: 

3333
11 889,510889,5310963,1 dmmHSV HV =⋅=⋅⋅=⋅= −−      (94) 

 

b) Objem kapaliny přivedené do válce při zasouvání: 

3334
22 837,210837,2310456,9 dmmHSV HV =⋅=⋅⋅=⋅= −−      (95) 
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3.2.6.3 Volba proporcionálního rozváděče 

 

Tlakové ztráty odečtené z charakteristik jednotlivých prvků: 

- tlakový spád na hydromotoru HM (vysouvání) MPap 51 =  

- tlakový spád na hydromotoru HM (zasouvání) MPap 41,102 =  

- tlakový spád na sedlovém ventilu SV1  MPapSV 2,11 =∆  

- tlakový spád na sedlovém ventilu SV2 a SV3 MPapSV 6,03,2 =∆  

- tlakový spád na filtru F1    MPapF 4,01 =∆  

- tlakový spád na obtoku filtru přes        

jednosměrný ventil     MPap JVF 1,01 =∆  

- tlakový spád na filtru F2    MPapF 18,02 =∆  

- tlakový spád na obtoku filtru přes        

jednosměrný ventil     MPap JVF 1,02 =∆  

- tlakový spád na jednosměrném ventilu JV2  MPapJV 1,02 =∆  

- tlakový spád na uzavíracím ventilu UV1, UV2 MPapUV 1,02,1 =∆  

- tlakový spád na pojistném ventilu PV2  MPapPV 22 =∆  

- tlakový spád na pojistném ventilu PV4  MPapPV 5,25 =∆  

- tlakovou ztrátu ve vedení zanedbávám 

 

Výpočet tlakového spádu na proporcionálním rozváděči: 

- volím maximální tlak v akumulátoru MPap 172 =  

a) pro pohyb předělu dolů (vysouvání pístnice): 

MPap

pppppppppp

PR

PVPVUVFFSVSVHGPR

32,6)5,221,0218,04,06,022,15(17

)22( 422,1213,211

=++⋅+++⋅++−=∆

=∆+∆+∆⋅+∆+∆+∆⋅+∆+−=∆
  (96) 

b) pro pohyb předělu dolů se zanešenými filtry: 

MPap

pppppppppp

PR

PVPVUVJVFJVFSVSVHGPR

7,4)5,221,021,01,06,022,15(17

)22( 422,1213,211

=++⋅+++⋅++−=∆

=∆+∆+∆⋅+∆+∆+∆⋅+∆+−=∆
(97) 

c) pro pohyb předělu nahoru (zasouvání pístnice): 

MPap

pppppppppp

PR

PVUVJVFFSVSVHGPR

81,0)5,21,021,018,04,06,022,141,10(17

)22( 42,12213,212

=+⋅++++⋅++−=∆

=∆+∆⋅+∆+∆+∆+∆⋅+∆+−=∆
  (98) 
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d) pro pohyb předělu nahoru se zanešenými filtry: 

MPap

pppppppppp

PR

PVUVJVJVFJVFSVSVHGPR

19,1)5,21,021,01,01,06,022,141,10(17

)22( 42,12213,212

=+⋅++++⋅++−=∆

=∆+∆⋅+∆+∆+∆+∆⋅+∆+−=∆
(99) 

 

- dle tlakového spádu na proporcionálním rozváděči PRp∆  a potřebných průtoků 

hydraulického válce 1Q  a 2Q  volím proporcionální rozváděč z katalogu firmy Bosch 

Rexroth typ 4WRE 10V25-2X/G24K4/V s těmito parametry: 

- jmenovitý průtok   13
, min.25 −= dmQ PRn  

- maximální tlak    MPap 5,31max =  

- hmotnost     kgmHG 3,6=  

 

 

Obr. 31 Řídící charakteristiky proporcionálního rozváděče 

 

Výpočet rozsahu regulace z grafu na obr. 31 pro minimální a maximální vypočtené hodnoty 

tlakového spádu na proporcionálním rozváděči: 

- pro minimální hodnotu MPapPR 81,0=∆  

(varianta c) zasouvání pístnice) 

%2167881 =−=x                     (100) 

 

- pro maximální hodnota MPapPR 32,6=∆  

(varianta a) vysouvání pístnice) 

%1640562 =−=x                     (101) 

 

Výpočet celkového rozsahu regulace proporcionálního rozváděče: 

%484088 =−=Cx                     (102) 
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3.2.6.4 Volba hydrogenerátoru 

 

Výpočet geometrického objemu hydrogenerátoru: 

- otáčky elektromotoru 1min1460 −== HGM nn  

- z katalogu hydrogenerátoru volím objemovou účinnost 9,0=Vη  a mechanicko-tlakovou 

účinnost 88,0=mpη  

335
4

1
1, 4,1310345,1

9,0
60

1460
10945,2

cmm
n

Q
V

VM
HGg =⋅=

⋅

⋅
=

⋅
= −

−

η
              (103) 

336
4

2
2, 5,610474,6

9,0
60

1460
10418,1

cmm
n

Q
V

VM
HGg =⋅=

⋅

⋅
=

⋅
= −

−

η
               (104) 

 

- dle geometrického objemu 1,HGgV  volím zubové čerpadlo s vnějším ozubením z katalogu 

firmy Bosch Rexroth typ 1PF2G2-4X/011RR20MR s těmito parametry: 

 - geometrický objem    3
, 14 cmV HGg =  

 - maximální průtok   13
max min49 −= dmQ  

 - maximální tlak    MPap 25max =  

- hmotnost     kgmHG 9,2=  

- minimální viskozita   12
min .5 −= smmν  

- provozní viskozita   12 .30010 −÷= smmoptν  

- maximální viskozita   12
max .1000 −= smmν  

 

Výpočet průtoku hydrogenerátoru: 

131345
, min.4,18.10066,39,0

60

1460
104,1 −−−− =⋅=⋅⋅⋅=⋅⋅= dmsmnVQ VMHGgHG η          (105) 

 

Výpočet celkové účinnosti: 

79,088,09,0 =⋅=⋅= mpVC ηηη                   (106) 
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3.2.6.5 Volba elektromotoru pro pohon hydrogenerátoru 

 

Výpočet potřebného výkonu: 

kWW
pnV

P
C

MHGg 3,77330
79,0

1017
60

1460
104,1 65

2,
max ==

⋅⋅⋅⋅
=

⋅⋅
=

−

η
             (107) 

 

- z katalogu firmy SIEMENS volím dle vypočteného potřebného výkonu maxP  nejbližší vyšší 

nízkonapěťový asynchronní trojfázový elektromotor 4-pólový s označením 1LA7 133-4AA 

s těmito parametry:  

- jmenovitý výkon motoru  kWPM 5,7=  

- otáčky     1min1460 −=Mn  

- jmenovitý moment   NmM n 2,49=  

- hmotnost    kgmM 49=  

 

3.2.6.6 Návrh velikosti nádrže 

 

- při návrhu velikosti nádrže musím vycházet z podmínky pojmutí veškerého obsahu 

kapaliny v obvodě. Objem nádrže se u neregulačních hydrogenerátorů volí 3 až 5 násobek 

minutového průtoku hydrogenerátoru (dm3). 

 

Výpočet předběžného objemu nádrže: 

( ) 3924,18553' dmQV HGN =⋅=⋅÷=                  (108) 

 

- dle předběžného objemu nádrže 'NV  volím olejovou nádrž z katalogu firmy Bosch Rexroth 

typ AB 40-40/0100 s těmito parametry: 

- velikost nádrže   3100 dmVN =  

- hmotnost    kgmN 55=  
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3.2.6.7 Volba pracovní kapaliny 

 

- z katalogu firmy Mobil volím stejnou pracovní kapalinu jako u rotačního pohonu. Volím 

hydraulický olej typu SHC 525 s těmito parametry: 

 - viskozitní třída ISO  VG 46 

 - viskozitní index   VI 154 

 - hustota při 15°C   3.851 −= mkgρ  

 - bod tuhnutí, vzplanutí Ct °−= 541 , Ct °= 2382  

 - modul pružnosti kapaliny PaK 9102,1 ⋅=  

 

- pro minimální a maximální provozní viskozitu zvoleného hydrogenerátoru jsem z grafu 

(Obr. 21) určil minimální a maximální možnou teplotu zvoleného oleje: 

 - pro minimální viskozitu HG 12
min .5 −= smmν   ⇒  Ct °= 113max  

 - pro maximální viskozitu HG 12
max .1000 −= smmν  ⇒  Ct °−= 5min  

 

Výsledné rozhranní teplot (určené z grafické závislosti viskozity na teplotě dle Obr. 21)  

mint  až maxt  vyhovuje maximálnímu dovolenému teplotnímu rozsahu, který jsem po 

konzultaci zvolil na Ct °= 5'min  až Ct °= 40'max  ( 'minmin tt < , 'maxmax tt > ). 

 

3.2.6.8 Volba akumulátoru 

 

Z funkčního schématu (viz příloha DP-SN2KIH02-2) je zřejmé, že akumulátor v obvodě 

slouží jako zdroj konstantního tlaku pro proporcionální rozváděč. Zvolený hydrogenerátor je 

v obvodě použit jen pro doplňování akumulátoru v případě poklesu tlaku na minimální 

hodnotu nastavenou na tlakovém spínači.  

 

Návrh velikosti akumulátoru: 

- minimální tlak    MPap 131 =  

- maximální tlak    MPap 172 =  

- užitečný objem akumulátoru    36 dmV =∆  

(volím z objemu kapaliny přivedené do válce při vysouvání 1V + rezerva) 
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Výpočet plnícího tlaku: 

MPapp 7,11139,09,0 10 =⋅=⋅≤                   (109) 

 

Výpočet teoretické velikosti akumulátoru: 

- hodnota polytropického exponentu při adiabatické změně je 4,1=κ  
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            (110) 

 

- uvedená rovnice platí pro ideální plyn a je nutné provést korekci. Korekční faktor pro dané 

provozní tlaky je 4,1=Ac  

 

Výpočet skutečné velikosti akumulátoru: 

3322 9,511019,51071,34,1 dmmVcV AtAAs =⋅=⋅⋅=⋅= −−                (111) 

 

- z katalogu firmy OLAER volím dle vypočtené skutečné velikosti akumulátoru AsV  

akumulátor s označením 1HV 40-330/90-P s těmito parametry:  

- jmenovitý objem     3
0 50 dmV =  

 

3.2.6.9 Výpočet vlastního kmitočtu (frekvence) obvodu 

 

Kapalina uzavřená v přímočarém hydromotoru a jeho přívodních vedeních tvoří při 

zatížení kmitavou soustavu, která se vyznačuje vlastní frekvencí 0f . 

 

Výpočet hydraulických odporů: 

- odpor proti zrychlení zátěže o hmotnosti Zm : 

( )
258

232
1

10595,2
10963,1

1000
sNm

S

m
H Z −

−
⋅=

⋅
==                 (112) 
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- kapacita obvodu: 

- volím délku potrubí mezi hydromotorem a proporcionálním rozváděčem ml 31 =  

5112
9

3
111

1 10908,4
102,1

310963,1
mN

K

lS

K

V
C −−

−

⋅=
⋅

⋅⋅
=

⋅
==                (113) 

 

Výpočet vlastní frekvence kmitavého systému: 

Hzf 45,4
2

28

20 =
⋅

=
⋅

=
ππ

ω
                   (114) 

 

Výpočet kruhové vlastní frekvence hydromotoru: 

1
1280 28

10908,410595,2

11 −
−

=
⋅⋅⋅

=
⋅

= s
CH

ω                 (115) 

 

Výpočet frekvence budicího (řídicího) signálu: 

Hz
f

f B 483,1
3

45,4

3
0 ===                    (116) 

10 333,9
3

28

3
−=== sB

ω
ω                    (117) 

 

Výpočet časové konstanty budícího periodického signálu: 

sT
B

B 107,0
333,9

11
===

ω
                        (118) 

 

Výpočet minimální doby rozběhu a brzdění: 

( ) sTtt Bbr 642,0107,0665min,min, =⋅=⋅÷==                 (119) 

rbr ttt <= min,min,  

              5642,0 <  

 

Vypočítaná minimální doba rozběhu a brzdění (doba trvání rampové funkce) je menší 

než zvolená doba rozběhu. Výpočet tedy vyhovuje. 
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4 Porovnání obou navržených typů pohonu 

 

Tab. 2 Porovnání vypočtených hodnot obou typů pohonů 

 Rotační pohon Lineární pohon 

Použití protizávaží ANO NE 

Převodový poměr - 1:5 

Ustálená rychlost zvedání/spouštění předělu vU [m.s-1] 0,7 0,75 

Čas zvedání/spouštění předělu T [s] 28,9 27,5 

Potřebný průtok hydromotoru QHM [dm3.min-1] 20,13 16,67 

Celkový rozsah regulace proporcionálního rozváděče 

xC [%] 

65 48 

Skutečný průtok hydrogenerátoru QHG [dm3.min-1] 20,03 18,4 

Tlak v systému p [MPa] 19 17 

Jmenovitý výkon elektromotoru P[kW] 7,5 7,5 

Otáčky n [min-1] 1460 1460 

Objem nádrže VN [dm3] 60 100 

Pracovní kapalina SHC 525 

 ISO VG 46 

SHC 525 

 ISO VG 46 

Vlastní frekvence f0 [Hz] 3,35 4,45 

Minimální doba rozběhu tr,min [s] 0,858 0,642 

 

Z tabulky porovnaných vypočtených hodnot rotačního a lineárního pohonu je patrné, 

že u obou zvolených typů pohonů vycházejí podobné výsledky. U lineárního se předěl 

pohybuje větší rychlostí a tak se spustí/zvedne za kratší dobu. Ovšem časy vypočtené u obou 

pohonů vyhovují zadanému maximálnímu času pro uzavření požárního předělu maxT . Dále se 

jen nepatrně liší hodnoty průtoků a hodnoty tlaků v systému. Proto jsem také po výpočtu 

potřebného výkonu zvolil shodné  elektromotory pro pohon hydrogenerátorů. Objem nádrže 

jsem u rotačního pohonu z důvodu zvoleného regulačního hydrogenerátoru zvolil trojnásobek 

minutového průtoku hydrogenerátoru. U pohonu lineárního jsem z důvodu zvoleného 

neregulačního hydrogenerátoru zvolil pětinásobek. Po výpočtu celkového momentu 

setrvačnosti, odporu proti pohybu a kapacity obvodu jsem u obou pohonů určil kmitočet, 

frekvenci a minimální dobu rozběhu. Nepatrně vyšší hodnota vyšla u rotačního pohonu. 
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5 Závěr 
 
Tématem této diplomové práce byl návrh bezpečného mechatronického systému 

požárních předělů používaných v divadle. V zadání dále byly uvedeny dvě alternativy typu 

pohonu. První alternativa byla použití rotačního kombinovaného pohonu, kde pracovní 

pohon je elektromechanický a při požárním režimu je to pohon hydraulický. Druhá 

alternativa byla použití lineárního elektro-hydraulického pohonu s maximálním převodem 

1:5. 

Nejdříve jsem provedl obecné seznámení s problematikou a přehled současného stavu 

řešené problematiky. Zde jsem provedl srovnání tří druhů pohonů (elektrické, pneumatické, 

hydraulické) a uvedl tabulku kritérií vhodnosti pohonů pro manipulaci s požárním předělem. 

Popsal jsem jejich výhody a nevýhody a porovnal jednotlivé varianty mezi sebou. Dále jsem 

uvedl stručný popis ovládání zavedeného systému od firmy OCHI Inženýring.  

Při návrhu kombinované rotační jednotky jsem nejprve uvedl rozdělení dle konstrukční-

ho uspořádání, které se zabývá použitím protizávaží. Rozdělení jsem doplnil o návrh 

elektromotoru a návrh lan. U pohonu s protizávažím jsem dále uvedl možnosti s pohonem 

pod protizávažím a nebo nad předělem. Další rozdělení jsem uvedl dle možnosti uspořádání 

pohonu. První varianty jsou návrhy rotačního kombinovaného pohonu s použitím 

elektromotoru, další varianty jsou již bez použití elektromotoru, tedy jen s hydraulickým 

pohonem. U každé varianty jsem doplnil návrh převodovky, hydromotoru a brzd dle použití. 

Nakonec jsem všechny varianty porovnal v cenovém a hmotnostním srovnání. 

Poté jsem přešel k návrhu hydraulického obvodu rotační jednotky, kde jsem uvedl návrh 

hydraulického řízení požárního režimu rotačního pohonu a výpočet základních statických a 

dynamických parametrů. 

Při návrhu lineárního elektrohydraulického pohonu jsem provedl opět rozdělení dle 

konstrukčního uspořádání (použití protizávaží). U varianty s protizávažím jsem uvedl 

možnost napojení pohonu na protizávaží nebo přímo na předěl. Další rozdělení se týká 

rozmístění kladek a hydromotoru. První variantou je sestava: pevná část, pohyblivá část a 

hydromotor. Druhou variantou je sestava: pevná část, hydromotor a pohyblivá část. Poslední 

rozdělení je dle převodového poměru v kladkostroji. 

Dále jsem již přešel k návrhu hydraulického obvodu pro lineární pohon. Zde jsem uvedl 

návrh hydraulického řízení a výpočet základních statických a dynamických parametrů. 

Nakonec jsem uvedl porovnání obou navržených typů pohonů dle vypočtených hodnot a 

navržených prvků. 
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Výkresová dokumentace přiložená k diplomové práci zahrnuje funkční schéma 

hydraulického obvodu rotačního a lineárního pohonu. Dále jsou v příloze umístěny specifi-

kace použitých prvků pro oba navržené systémy, které jsem vybral z aktuálních katalogů 

jednotlivých výrobců.  

Význam této práce spatřuji v návrhu rotačního pohonu bez elektromotoru (Obr. 17), kdy 

hydromotor a brzdy jsou umístěny přímo na bubnu. Tato varianta se v divadelní technice 

nepoužívá a tak výpočty a zvolené prvky budou využity zadavatelem ke srovnání se 

standardním řešením. Dalším přínosem této diplomové práce je vlastní konstrukční návrh 

lineárního pohonu (Obr. 26). Tato varianta umístění přímočarého hydromotoru mezi pohybli-

vou a pevnou částí bude sloužit zadavateli jako podklad při projektování nových zařízení.  
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