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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A SYMBOLŮ  

 

 

Značka Význam Jednotka 
OKJ odnímatelná kráčivá jednotka -  

TV-200 transportní vůz nosnost 200 tun -  

TV-300 transportní vůz nosnost 300 tun -  

OLDP ocelolankový dopravní pás -  

PVZ 2500 pásový vůz zakládací -  

Wo ohybový modul mm
3 

Mo ohybový moment -  

p otlačení MPa 

S plocha průřezu mm
2 

σo napětí v ohybu MPa 

σred napětí redukované MPa 

τ napětí smykové MPa 

τmax napětí smykové maximální MPa 

α úhel daný geometrií zavěšení vzpěrných táhel ° 

β úhel daný geometrií zavěšení vzpěrných táhel ° 

γ úhel daný geometrií zavěšení vzpěrných táhel ° 

δ úhel daný geometrií zavěšení vzpěrných táhel ° 

ω úhel daný geometrií zavěšení vzpěrných táhel ° 

F síla v čepu N 

Fa reakce v čepu táhla N 

FB reakce v čepu adaptéru N 

FC působící síla od kráčivé jednotky N 

Fx velikost reakce v ose x N 

Fy velikost reakce v ose y N 

d průměr kruhového průřezu čepu mm 

t síla materiálu mm 

b šířka materiálu mm 

i počet šroubů  - 

a rozteč šroubů mm 

Fmax maximální zatěžující síla N 

r poloměr kruhového průřezu čepu mm 

CrMo chemické označení legujících prvků -  

CuAl chemické označení legujících prvků -  

CuAlMn chemické označení legujících prvků -  

HRC tvrdost dle Rockwella -  

q zatěžovací stavy kN/m 
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Úvod 

 

Cílem bakalářské práce je provést konstrukční návrh zařízení pro přesun poháněcí 

stanice dálkové pásové dopravy o šířce 1800 mm a hmotnosti 200 tun. Poháněcí stanice 

dálkové pásové dopravy šíře 1800 mm je nejpoužívanějším typem poháněcí stanice 

provozované na na Dolech Bílina. 

Bakalářská práce dále obsahuje přehled zařízení určených pro přesun poháněcích stanic 

používaných na Dolech Bílina. Součástí bakalářské práce je také základní výpočet nosných 

částí přesouvacího zařízení, sestavný výkres válce zdvihu a detailní výkres uložení válce 

zdvihu na opěrné desce.  
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1. Rešerše zařízení na přesouvání poháněcích stanic dálkové pásové 

dopravy 

Volba vhodného způsobu přesouvání poháněcích stanic dálkové pásové dopravy je 

přímo závislá na typu, konstrukci poháněcí stanice a dále na transportní vzdálenosti. 

Všechny tyto parametry (typ, konstrukční provedení, vzdálenost) přímo ovlivňují i 

následnou ekonomickou nákladnost přesunu, popř. transportu poháněcích stanic. Další 

faktory, které ovlivňují transport, jsou například stav a připravenost transportní trasy, rozsah 

práce pomocných mechanismů při samotném transportu, vymezení časového fondu na 

transport, technický stav přesouvané poháněcí stanice a příprava konkrétního transportního 

zařízení. Vzhledem k faktu, že transport poháněcích stanic se děje zejména z důvodu 

báňských postupů je nutné, aby všechna zařízení, která jsou nezbytná pro transport 

poháněcích stanic, byla v takovém technickém stavu, který umožní provést tento transport za 

všech klimatických podmínek.  

1.1 Parametry určující způsob transportu 

Volba způsobu transportu (přesouvání) stanic je závislá na mnoha faktorech. Hlavní 

parametry, určující způsob přesouvání poháněcích stanic, jsou tyto: 

 Typ poháněcí stanice 

 Konstrukční provedení poháněcí stanice 

 Vzdálenost přesunu, transportu poháněcí stanice 

 Technický stav zařízení a jeho způsobilost pro transport 

        Pro každý způsob transportu jsou výrobcem vypracovány technické předpisy, které 

stanovují postupy a určují podmínky, za kterých je transport možný a bezpečný. Je nutné 

tyto postupy dodržovat, protože možná rizika poškození technického zařízení nebo 

popřípadě ohrožení zdraví osob jsou tímto minimalizována. Technologické postupy pro 

provádění transportů poháněcích stanic popisují konkrétní činnosti a posloupnosti 

navazujících kroků transportu, včetně popisu montáže a využití přípravků a příslušenství 

poháněcích stanic. Jedná se zejména o tyto komponenty: 

 Zvedací trámce – sloužící k vyzvednutí poháněcí stanice do potřebné výše 

 Hydraulické zvedáky – hydraulické panenky o nosnosti až 150 tun 

 Vázací prostředky  - vysokopevnostní třmeny, vazáky 
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 Kotvící prostředky – řetězy, kolejové zdrže, válcové nebo excentrické čepy 

Každý z těchto komponentů má své využití pro konkrétní typ transportované poháněcí 

stanice dálkové pásové dopravy. Montážní postup a způsob manipulace je stanoven 

technologickým postupem. Všechny tyto prostředky musí splňovat bezpečnostní kriteria 

daná výrobci, ať už se jedná například o vázací schémata pro zvedací trámce, funkční 

kontroly hydraulických zvedáků, bezpečnostní a materiálové atesty třmenů, řetězů, lan, 

kolejových zdrží nebo zkoušky materiálu čepů.  

1.1.1 Typ poháněcí stanice 

 Stanice s kolejovým podvozkem – jedná se o nejčastější provedení poháněcích stanic 

dálkové pásové dopravy, jehož výhodou je poměrně snadná manipulace s poháněcí stanicí 

při přesunech po kolejovém roštu do místa nového nasazení. Další výhodou tohoto 

provedení je i poměrně jednoduchá příprava na samotný přesun a spočívá zejména 

v předcházející údržbě kolejového podvozku poháněcí stanice a jeho natočení požadovaným 

směrem. Pro tento typ stanice rozeznáváme dva způsoby přesunu: po kolejovém roštu 

(podélný a příčný) a přesun pomocí transportního vozu. 

 

Obr.1 Poháněcí stanice šíře 1200 mm s kolejovým podvozkem  
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Obr.2 Poháněcí stanice šíře 1800 mm s kolejovým podvozkem před transportem 

Přesun po kolejovém roštu se provádí za neustálé asistence pomocných mechanismů a 

osádky (údržby). Pohyb stanice včetně brzdění je dosažen tažnými lany, která jsou pevně 

ukotvena ke konstrukci poháněcí stanice a tažnému prostředku zpravidla dozeru [2]. 

Ukotvení tažných lan ke konstrukci je dáno výrobcem zařízení a nesmí být použito jiného 

nestandardního způsobu ukotvení. Technologický postup upřesňuje podmínky pro samotný 

transport poháněcí stanice zejména z pohledu bezpečnosti osádky. I přes své výhody klade 

tento způsob přesunu poměrně velké nároky na přípravu a provedení transportní trasy a na 

pokládku kolejového roštu. Při těchto přesunech musí být dodrženy parametry dané 

výrobcem poháněcí stanice, jedná se zejména o dodržení příčných a podélných sklonů a 

únosnosti podložky. 

 Přesun kolejové poháněcí stanice za pomoci transportního vozu spočívá v natažení 

transportované poháněcí stanice na kolejový rošt, který je umístěný na housenicovém 

podvozku transportního vozu. V současné době provozujeme na Dolech Bílina dva typy 

transportních vozů, které se liší v nosnosti transportovaných poháněcích stanic dálkové 

pásové dopravy. Transportní vůz s označením TV-200 slouží pro transport poháněcích stanic 

o nosnosti 200 tun. Pro svoji omezenou nosnost se využívá zejména při transportu 

poháněcích stanic šíře 1200 mm a šíře 1600 mm, které tuto základní podmínku transportu 
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splňují.  V případě potřeby snížit hmotnost přepravované poháněcí stanice se korekce 

hmotnosti provádí demontáží strojních celků jako jsou například: rám pohonu včetně motoru 

a převodové skříně, tlumíc štít, popřípadě části nosné ocelové konstrukce. TV-200 využívá 

housenicového podvozku z pásového vozu zakládacího, zkráceně PVZ 2500. Transportní 

vůz s označením TV-300 slouží pro transport poháněcích stanic o nosnosti 300 tun a to 

v provedení kolejovém nebo pontonovém. U transportu pontonových stanic musíme pro 

možnost najetí transportního vozu pod poháněcí stanici využít zvedacích trámců a 

hydraulických zvedáků.  

Pontonové stanice přesuvné – toto řešení se rozvinulo během posledních dvaceti roků a 

uplatňuje se zejména u nových technologií v posledních letech, přičemž pro samotný 

transport těchto poháněcích stanic se využívají odnímatelné kráčivé jednotky. Výhodou 

tohoto provedení je možnost transportu poháněcích stanic na poměrně rozsáhlé vzdálenosti. 

Výhodou je i možnost přesného usazení poháněcí stanice v místě nového postavení, tzn., že 

se kráčivé jednotky demontují až po vyzkoušení průchodu dopravního pásma stanicí 

v novém postavení. Transport poháněcí stanice pomocí těchto jednotek není náročný ani na 

obsluhu (údržbu) při samotném transportu. Také zde je zapotřebí asistence pomocných 

mechanismů - dozerů. Nejsložitější částí transportu, je příprava odnímatelných kráčivých 

jednotek a jejich uchycení k pontonům poháněcí stanice. Velká pozornost se klade při 

přípravě transportu k vytvoření transportní trasy, zejména na vyhovující únosnost podložky, 

po které se budou pohybovat kráčivé jednotky.  

 

Obr.3 Pontonová stanice šíře 2200 mm, systém uchycení odnímatelných kráčivých jednotek 
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Pro lepší stabilitu opěrné desky – talíře kráčivé jednotky, se využívá zdrsnění hladké 

části talíře navařením čtverhranného profilu. Výhoda tohoto opatření se projevuje zejména 

v extrémně náročných podmínkách tím, že omezuje prokluzování kráčivé jednotky na 

podložce. Samotná příprava transportu spočívá zejména ve visuelní kontrole nosných prvků 

kráčivých jednotek a nosných prvků, které jsou součástí poháněcí stanice. Samozřejmostí 

musí být očištění nosných částí od spadaného materiálu.  

Nedodržováním technických předpisů stanovených pro provoz kráčivých jednotek 

můžou nastat havarijní stavy, které můžou vést až k poškození zařízení. Odstranění 

následného poškození u kráčivých jednotek je vždy finančně náročné a vyžaduje poměrně 

složitou přípravu na provedení samotné opravy. Vzhledem k velikosti a hmotnosti kráčivé 

jednotky a tím i k obtížné manipulaci s ní se nezřídka přistupuje k opravám přímo na místě 

poruchy. 

 

Obr.4 Nezpůsobilý stav transportní trasy jako možná příčina poškození kráčivé jednotky 

Dvoupontonové stanice stabilní – provedení u dlouhodobě stabilních poháněcích 

stanic ve smyslu jejich dopravního postavení. Tyto dvoupontonové stanice zůstávají ve svém 

postavení řádově desítky roků. Pontony jsou pevně uchyceny k betonovým blokům v podloží 

a v případě jejich transportu do nového postavení, se využívá remontáží poháněcí stanice a 

transportu pomocí přepravních zařízení zejména automobilové dopravy, popř. transportního 

vozu. V případě remontáží je transport poháněcí stanice rozložen do dvou fází: 

- Práce na zařízení před transportem, které mají demontážní charakter a spočívají 

v demontážních pracích strojních a elektro celků. 
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- Transport nosné ocelové konstrukce poháněcí stanice do nového postavení. 

 

Obr.5 Dvoupontonová stanice šíře 1600 mm, přesun po demontážních pracích 

 

Obr.6 Dvoupontonová stanice šíře 1600 mm, následná remontáž 
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1.1.2 Konstrukční provedení poháněcí stanice 

Specifickými faktory určující podmínky přesunu (transportu) poháněcích stanic jsou šíře 

a hmotnost transportované poháněcí stanice. Šíře stanice určuje rozteč a typ kolejového 

podvozku pro transport na kolejovém roštu, tak i pro možnost využití způsobu transportu na 

transportním voze. Hmotnost transportované poháněcí stanice je limitujícím parametrem pro 

využití transportního vozu. V případě vyšší hmotnosti se tato musí korigovat na hmotnost 

dovolenou pro transport transportním vozem. Poháněcí stanice dálkové pásové dopravy, 

které se provozují na Dolech Bílina, jsou konstrukčním provedením o šíři: 1200 mm, 1600 

mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm v provedení OLDP a 2250 mm. Všechny tyto poháněcí 

stanice se skládají z nosné ocelové konstrukce poháněcí části a části náběhového dílu, který 

je demontovatelnou součástí poháněcí stanice a při transportu stanic, je transportován vždy 

zvlášť. Hmotnost poháněcích stanic se pohybuje v rozmezí mezi 100 až 350 tunami. 

1.1.3 Vzdálenost přesunu, transportu poháněcí stanice 

Přesun – přemístění poháněcí stanice na kratší vzdálenosti, řádově desítky a stovky 

metrů za využití například, kolejového podvozku. 

Transport – přemístění poháněcí stanice na delší vzdálenosti, řádově stovky a tisíce 

metrů za využití transportního vozu nebo odnímatelných kráčivých jednotek, popřípadě 

remontáže za využití automobilové dopravy. 

Tab.1 Přehled možností přesunu (transportu) poháněcích stanic: 

typ poháněcí stanice konstrukční provedení poháněcí stanice transportní zařízení 

kolejový podvozek šíře 1200 mm podvozek, transportní vůz 

kolejový podvozek šíře 1600 mm podvozek, transportní vůz 

stabilní stanice šíře 1600 mm doprava, transportní vůz 

kolejový podvozek šíře 1800 mm podvozek, transportní vůz 

pontonová stanice šíře 1800 mm kráčivé jednotky 4ks 

kolejový podvozek šíře 2000 mm podvozek, transportní vůz 

pontonová stanice krátká šíře 2200 mm kráčivé jednotky 2ks 

pontonová stanice dlouhá šíře 2200 mm kráčivé jednotky 4ks 

pontonová stanice šíře 2250 mm kráčivé jednotky 4ks 
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1.1.4 Technický stav zařízení a jeho způsobilost pro transport 

Technický stav zařízení, které bude přemísťováno nebo jím bude realizován transport, 

musí vždy splňovat podmínky dané výrobcem popřípadě technologické postupy dané 

provozovatelem těchto zařízení. Obecně platí, že před každým transportem zařízení se 

provádí kontroly technického stavu zařízení v daném rozsahu osádkou-údržbou. Velký důraz 

se při provádění kontrolní činnosti klade zejména na stav pomocných zařízení, nosných 

přípravků, montážních přípravků, zvedacích prvků, pohyblivých částí podvozků, stykových 

ploch, kotvících prvků, vázacích prostředků, funkčnost a bezpečnost hydraulických zařízení, 

funkčnost a bezpečnost elektrických zařízení. 

1.2 Zařízení na přesouvání poháněcích stanic dálkové pásové dopravy 

Z výše popsaného přehledu možností přesunu poháněcích stanic je patrné, jaký typ 

transportního zařízení se využívá pro konkrétní typ poháněcí stanice. Vzhledem k různým 

potřebám přesunů (transportů) je na poháněcích stanicích přemisťovaných pomocí kráčivých 

jednotek nainstalováno několik sestav typů odnímatelných kráčivých jednotek (OKJ). Jedná 

se o čtyřšlapové a dvoušlapové sestavy OKJ typu: OKJ 130, OKJ 200, kde číselné označení 

popisuje nosnost jedné jednotky 130 000 kg; 200 000 kg. Pro přesun poháněcích stanic na 

kolejovém podvozku využíváme housenicový transportní vůz TV-200; TV-300, kde číselné 

označení představuje nosnost v tunách. 

1.2.1 Transport poháněcí stanice pomocí kolejového podvozku  

      Kolejový podvozek je vlastní zařízení poháněcí stanice. Jeho funkce a způsob 

transportu jsou předepsány výrobcem zařízení. Dále jsou výrobcem předepsány podmínky 

bezpečného transportu zařízení. Poměrně časově náročná bývá samotná příprava kolejového 

podvozku na transport. Jedná se zejména o řádné promazání a rozhýbání pojezdových kol, 

začepování vahadel a seřízení a zajištění podvozků na aretačních drahách v požadovaných 

rozměrech, které musí být totožné s rozměry navazujících kolejových roštů, které jsou dále 

vystavěny pro samotný transport. Po ukončení transportu poháněcí stanice nesmíme 

opomenout zajistit kolejový podvozek proti pohybu všemi směry kolejovými zdržemi. 

 

1.2.2 Transport poháněcí stanice pomocí transportního vozu  

Transportní vůz na housenicovém podvozku je určen pro přepravu kolejových nebo 

pontonových poháněcích stanic a jejich příslušenství. Funkce transportního vozu spočívá 
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v pojíždění vpřed a vzad, zatáčení vlevo a vpravo s možností pojezdu jedné housenice nebo 

otáčením na místě protichodným pohybem housenic. Transportní vůz je řízen z kabiny řidiče 

s možností dálkového ovládání transportního vozu. Umístění kolejového podvozku poháněcí 

stanice nesmí přesahovat ložnou plochu transportního vozu a zároveň musí být těžiště 

poháněcí stanice co nejblíže středu transportního vozu. Po natažení stanice po hydraulicky 

sklopných nájezdových rampách, na kterých je umístěn kolejový rošt, musí být 

transportovaná stanice na ložné ploše transportního vozu zajištěna kolejovými zdržemi a 

fixními lany. Samotné natažení a sjetí poháněcí stanice je realizováno pomocnými 

mechanismy-dozery.   

 

 

Obr.7 Transport poháněcí stanice šíře 1800 mm pomocí transportního vozu TV-200 
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Obr.8 Zajištění polohy naložené poháněcí stanice pomocí fixních lan 

1.2.3 Transport poháněcí stanice pomocí odnímatelných kráčivých jednotek  

        Odnímatelné kráčivé jednotky jsou určeny k přesunu poháněcích stanic dálkové 

pásové dopravy. OKJ umožňují přesun poháněcí stanice v libovolném směru. OKJ se 

používají v sestavě čtyř, případně dvou jednotek tak, že jedna je vždy jednotkou řídící [6]. 

Řídící jednotkou může být kterákoliv z připojených jednotek a jednotlivé jednotky, jsou 

mezi sebou propojeny datovým kabelem. Kompletní sestavy OKJ se dají mezi poháněcími 

stanicemi vzájemně zaměňovat vzhledem ke stejným připojovacím rozměrům a přípravkům 

pro uchycení OKJ k poháněcí stanici různého typu. Každá jednotka se skládá z nosného 

rámu, ve kterém je uložen hydraulický agregát včetně olejové náplně. Pohyby jednotky jsou 

vyvozeny součinností tří hydraulických válců. Zdvih je zajištěn pomocí zdvihového válce 

uloženého ve svislé poloze. Vodorovný posun je zajištěn dvojicí vodorovných válců, které 

jsou ukotveny do zdvihového válce. Všechny hydraulické válce mají na koncích kulová 

uložení umožňující natáčení válců. Koule jsou kované včetně pánví, do nichž jsou koule 

uloženy. Pánve jsou také opatřeny povrchovou kluznou vrstvou. 

Cyklus přesunu poháněcí stanice pomocí OKJ se skládá ze čtyř fází [1]: 

I.fáze – opěrné desky u všech kráčivých jednotek se vyzdvihnou pomocí válce 

zdvihu do výše 250 mm nad úroveň terénu. Veškerá hmotnost přepravované 
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stanice včetně kráčivých jednotek působí na terén (pláň) prostřednictvím pontonu 

poháněcí stanice 

II.fáze – nejprve spuštění opěrných desek  na terén  (pláň). Po dosednutí 

opěrných desek na pláň se desky vůči pláni přestanou pohybovat, ale pokračují ve 

svém pohybu vůči pontonu poháněcí stanice. Jak se opěrná deska dostává pod 

úroveň pontonu, dochází ke zvedání poháněcí stanice. Ponton je v této fázi 350 

mm nad úrovní pláně a veškerá hmotnost přepravované stanice včetně kráčivých 

jednotek spočívá na opěrných deskách 

III.fáze – kombinací obou krokových (vodorovných) válců se opěrná deska 

přesouvá do nové poloh. Výsledkem relativního pohybu opěrné desky vůči 

pontonu poháněcí stanice je přesunutí stanice po pláni o délku kroku, který činí 

maximálně 500 mm. Opěrné desky se během této fáze nepohybují vzhledem 

k pláni a hmotnost přepravované stanice včetně kráčivých jednotek spočívá na 

opěrných deskách 

IV.fáze – opěrná deska se zvedá vůči pontonu poháněcí stanice, čímž visuelně 

dochází ke spouštění poháněcí stanice. Opěrná deska pokračuje v pohybu vzhůru 

a dochází k dosednutí pontonu na pláň. Poháněcí stanice se již nepohybuje a 

pohyb vykonává pouze opěrná deska, která svůj pohyb ukončí opět ve výšce 250 

mm nad úrovní pláně. 

Neméně důležitou součástí kráčivých jednotek je příslušenství (stabilizační opěry, 

stojany), které umožňuje bezpečné uložení jednotek pro převoz, popřípadě slouží pro 

potřeby seřizování nebo odstavení jednotek, dále krycí plachty a závěsné popruhy. Samotná 

manipulace a montáž k pontonům poháněcí stanice se provádí vzhledem k hmotnosti OKJ za 

pomocí pomocných mechanismů nebo automobilových jeřábů. Montáž není náročná a 

sestává pouze ze začepování do nosných táhel na pontonu poháněcí stanice a ukotvení 

nosného rámu kráčivé jednotky k pontonu poháněcí stanice. 
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2. Konstrukční návrh zařízení pro přesun poháněcí stanice dálkové 

pásové dopravy o šířce 1800 mm. Hmotnost stanice 200 tun. 

 

Odnímatelná kráčivá jednotka OKJ 130 bude určena k přesunu poháněcí stanice dálkové 

pásové dopravy šíře 1800 mm. Konstrukční návrh odnímatelné kráčivé jednotky bude 

vycházet z technické specifikace požadavků provozovatele a také by měl splňovat 

legislativní požadavky kladené na používání strojního zařízení zejména z důvodu 

bezpečnosti. Odnímatelná kráčivá jednotka bude v sobě zahrnovat části elektro a části 

strojní, jejichž součástí bude i hydraulické ovládání. Všechny tyto části musí být doplněny 

schématy a popisy, včetně návodů k používání. Kráčivé jednotky budou provozovány 

celoročně za všech klimatických podmínek. Při konstrukčním návrhu vycházím ze 

zkušeností s provozováním obdobných zařízení na Dolech Bílina. Odnímatelná kráčivá 

jednotka se bude skládat z těchto částí: 

 

 Nosná část kráčivé jednotky 

 Obslužné lávky 

 Opěrné desky 

 Hydraulických válců 

 Hydraulického zařízení 

 Elektrických zařízení 

 Příslušenství  

 Nosná část nutná pro vyvození pohybu a není součástí kráčivé jednotky 

 Základní technické parametry 

 Schéma konstrukčního návrhu 

 

2.1 Nosná část kráčivé jednotky 

Nosný rám 

Nosný rám bude navržen jako svařenec z ocelových plechů. V rámu bude umístěna 

nádrž na hydraulický olej o objemu 1200 litrů. Nosný rám bude vybaven přípojnými oky pro 

ukotvení k pontonům poháněcích stanic. Na nosném rámu budou instalována kotvící oka, 

která budou sloužit k upevnění vázacích prostředků při manipulaci s kráčivou jednotkou. 

Nosná konstrukce rámu, je přímou součástí kráčivé jednotky a zajišťuje dostatečnou tuhost 

kráčivé jednotky při samotném transportu a zároveň umožňuje uložení a instalaci 

elektrických, hydraulických a strojních prvků, nutných pro vyvození požadovaného pohybu. 
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Nosný rám bude podepírat obslužné lávky, které zajišťují přístup pracovníkům údržby a 

umožňují obsluhu elektrických, hydraulických a strojních prvků. V nosném rámu bude také 

vertikálně uložen válec zdvihu a horizontálně uloženy dva válce směrování. Tyto válce, 

ukotvené v nosném rámu a opěrné desce kráčivé jednotky pomocí kulových uložení, budou 

zajišťovat krok jednotky požadovaným směrem.  

 

 

Obr.9 Nosný rám kráčivé jednotky 

Závěsy uchycení nosného rámu 

Důležitou součástí nosného rámu jsou spodní a horní závěsy uchycení kráčivé jednotky. 

Horní závěsy slouží k ukotvení vzpěrných táhel pomocí čepů válcového tvaru, které jsou na 

jedné straně opatřeny zajištěním. Tato vzpěrná táhla nejsou součástí nosného rámu kráčivých 

jednotek. Spodní závěsy slouží k ukotvení nosného rámu kráčivých jednotek k pontonu 

transportované poháněcí stanice. Ukotvení se zajišťuje obdobně pomocí čepů válcového 

tvaru.  

Další součástí nosného rámu je stabilizační rameno, které bude na jedné straně ukotveno 

do nosného rámu a na straně druhé bude ukotveno na vnějším plášti válce zdvihu.  
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Obr.10  Stabilizační rameno válce zdvihu 

Vzhledem k důležité funkci nosného rámu kráčivé jednotky je zapotřebí, aby způsob 

výroby nosného rámu byl přesně dodržován dle výrobní dokumentace. Protože se jedná o 

svařenec z plechů, je vhodné po dokončení výroby nechat provést žíhání k odstranění 

vnitřního pnutí. Tímto opatřením by se mělo předejít vzniku trhlin v nosném rámu, který je 

dynamicky namáhán. Lhůty a rozsah kontrol nosného rámu jsou dány výrobcem. 

2.2 Obslužné lávky 

Obslužné lávky budou zajišťovat přístup k hydraulickým a elektrickým systémům 

jednotky a zároveň budou poskytovat dostatečný prostor pro obsluhu kráčivé jednotky při 

ovládacích a manipulačních činnostech. Na obslužných lávkách budou umístěny ovládací 

pulty s rozvaděči vysokého a nízkého napětí. Přístup na obslužnou lávku bude realizován 

pomocí žebříku, který bude pevně spojen s obslužnou lávkou. Nosná obslužná lávka je 

pevně přichycena k nosnému rámu kráčivé jednotky a její pochůzná část je řešena pomocí 

pochůzných roštů z krouceného pozinkovaného drátu. Součástí obslužné lávky bude i 

jednoduché zastřešení.  

2.3 Opěrné desky 

Opěrná deska je svařenec z ocelových plechů a je uložena na spodním kulovém ložisku 

zdvihového válce. Opěrná deska je osazena třemi kusy nosných ok pro zajištění stability 

desky. Tato nosná oka slouží k uchycení vázacích prostředků a jsou k opěrné desce 

navařena. Ze spodní strany desky je také navařeno zdrsnění omezující prokluzování kráčivé 

jednotky. Vzhledem k faktu, že kráčivé jednotky jsou provozovány za všech klimatických 

podmínek, má zdrsnění velký vliv na plynulost kroku jednotky. 
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Obr.11 Opěrná deska 

 

 

Po svaření střední části dosedací plochy opěrné desky je nutné provést žíhání na 

odstranění vnitřního pnutí, pro vyloučení pozdějšího vzniku trhlin. Průměr desky dosahuje 

2 880 mm. 

2.4 Hydraulické válce 

Pohyb kráčivé jednotky bude umožněn součinností tří hydraulických válců, které budou 

uloženy v nosném rámu. Zdvih jednotky bude zajišťovat válec zdvihový a směrové válce 

budou zajišťovat pohyb požadovaným směrem. Pístnice válců budou opatřeny 

tvrdochromovou povrchovou úpravou. Všechny segmenty hydraulických válců včetně svarů 

budou ultrazvukově testovány.  

2.4.1 Hydraulický válec zdvihu 

Přímočarý hydromotor kráčení je navržen s přihlédnutím na co největší životnost. 

Pístnice hydraulického válce a kulová uložení na konci válce budou kované z oceli s vyšší 

prokalitelností, která je určená pro vysoce namáhané strojní díly a dále nitridované na 

požadovanou tvrdost. Pístnice budou opatřeny tvrdochromovou povrchovou vrstvou. Pánve 

koulí budou opatřeny povrchovou kluznou vrstvou o tloušťce 6 mm. Válec zdvihu je na 

jedné straně ukotven do nosného rámu kráčivé jednotky a na straně druhé je uložen v opěrné 

desce. 
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Obr.12 Vertikální poloha válce zdvihu 

Vertikální uložení válce zdvihu umožňuje kráčivé jednotce dosáhnout požadovaný zdvih 

pontonu poháněcí stanice nad úroveň terénu při transportu. 

Uložení válce zdvihu 

Zdvihový válec bude umístěn ve svislé poloze. Na spodním kulovém ložisku 

zdvihového válce bude uložena opěrná deska kráčivé jednotky. Uložení kulových ložisek 

válce zdvihu bude kryto vysoce odolnými průmyslovými měchy se speciální elastomer-

textilní strukturou, která zamezí průniku nečistot do pracovního prostoru pístu. Uložení 

spodního krycího měchu musí umožňovat volné otáčení opěrné desky. 

 

Pracovní rozsah válce zdvihu  

Zdvihová síla válce zdvihu musí zajišťovat požadovanou nosnost kráčivé jednotky, tzn. 

130 000 kg při vyvození měrného tlaku na podložku. Pracovní rozsah válce zdvihu bude 

přímo ovlivňovat maximální zdvih opěrné desky nad terén a také maximální zdvih pontonu 

poháněcí stanice nad terén, tedy zvedací pohyby jednotky nebo opěrné desky. Pohyb pístu 

hydraulického válce bude zajištěn hydraulickým zařízením.  

 

Testování, zkoušky 

Kulové ložisko zdvihového válce, pánve koulí, pístnice, hlavy pístů a vodící pouzdra 

budou ultrazvukově testovány. Těsnost válce zdvihu bude zkoušena před samotnou montáží. 
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2.4.2 Hydraulické válce směrování 

Přímočarý hydromotor směrování bude součástí odnímatelné kráčivé jednotky 

s nosností 130 tun a v součinnosti s válcem zdvihu bude zajišťovat pohyb transportované 

poháněcí stanice v horizontálním směru, dále bude určovat rychlost pohybu (kroku) a délku 

kroku poháněcí stanice. 

 Synchronizace pohybu směrového válce je zajištěna  řídícím systémem, který ovládá 

potřebné hydraulické funkce pro požadovaný směr kráčení – vysouvání, zasouvání [1]. 

 Hydraulický válec směrování má na koncích kulová uložení umožňující natáčení válců. 

Proti pootáčení válce kolem své osy jsou kulová uložení osazena průchozím čepem 

s dostatečnou vůlí. Pokud by kulová osazení na obou stranách nebyla opatřena tímto čepem, 

mohlo by docházet k nadměrnému namáhání tlakového rozvodu hydraulické kapaliny a jeho 

možnému poškození. 

Vzhledem k velké provozní zátěži válce směrování bude technické řešení obsahovat 

zejména vysoké nároky na materiálové vlastnosti samotného kulového uložení a povrchu 

pístů, včetně vodících pouzder pístnice obdobné jako u válce zdvihu [6]: 

Koule (ložiska) – materiál CrMo, kované, nitridované, ultrazvukově testované, 

povrchová tvrdost 65 HRC (tvrdost podle Rockwella) 

Pánve - materiál CrMo, kované, ultrazvukově testované, povrchová kluzná vrstva bude 

materiál CuAlMn vrstva 6mm 

Pístnice - materiál CrMo, kované, ultrazvukově testované, indukčně vytvrzené na 55 

HRC do hloubky 0,8 mm, broušené, leštěné 

Hlava pístu - materiál CrMo, kované, ultrazvukově testované,  

Vodící pouzdra - materiál CrMo, kované, ultrazvukově testované vnitřní povrch 

navařen vrstvou CuAlMn 

Těleso válce - ultrazvukově testované, vnitřní průměr honován 

S přihlédnutím k provozním podmínkám, ve kterých směrový válec bude pracovat, je 

důležité, aby všechny komponenty výše popsané byly řádně utěsněné a v co možná největší 

míře bylo zabráněno vniknutí cizích částic do hydraulického systému válce směrování. 

Z tohoto důvodu bude válec směrování opatřen krycím měchem se speciální elastomer-

textilní strukturou. Pro přímé utěsnění kulových ložisek bude aplikována sada těsnících 

komponentů, obsahující stírací kroužky a stírací břit kulového ložiska. 
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Ukotvení válce směrování je na jedné straně řešeno uložením do válce zdvihu a na druhé 

straně je řešeno uložením do nosného rámu odnímatelné kráčivé jednotky. Pohyb pístu válce 

je zajištěn hydraulickou tlakovou kapalinou, která je do válce přivedena pomocí tlakových 

hadic a rozvodů.    

 

  

Obr.13 Znázornění součinnosti hydraulických válců kráčivé jednotky [6] 

 

 

2.5 Hydraulická zařízení 

Hydraulická zařízení budou zajišťovat přerozdělení hydraulického oleje od 

hydrogenerátoru k jednotlivým pracovním válcům pomocí čerpadel. Funkce hydraulického 

zařízení bude závislá na pokynech řídícího systému. Součástí zařízení bude integrovaná 

nádrž na hydraulický olej se snímáním hladiny oleje a jeho teploty. Hydraulický okruh bude 

vybaven chladičem s ventilátorem. Rozvod tlakového oleje bude realizován pomocí trubek a 

vysokotlakých hadic. Tlakové potrubí bude ke konstrukci kráčivé jednotky uchyceno pomocí 

plastových úchytek, které budou umožňovat snadnou demontáž. 

2.6 Elektrická zařízení 

Kráčivé jednotky budou připojeny k poháněcí stanici pomocí přívodního kabelu a 

zástrčky. V silovém rozvaděči budou přívodní kabely ukončeny. Všechny kráčivé jednotky 

budou mezi sebou propojeny kabelem pro přenos signálu a ovládacím kabelem pro nouzové 

vypnutí všech jednotek. Ovládací pult včetně vizualizačního panelu bude umístěn na ochoze 

kráčivé jednotky v ovládací skříňce chráněn před poškozením. 
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2.7 Příslušenství  

Rám nosné konstrukce bude přizpůsoben tak, aby bylo možné jednotku připojit na 

poháněcí stanice rozdílné šíře dle návrhu. Z tohoto důvodu bude poháněcí stanice vybavena 

přechodovými elementy – adaptéry. Montáž adaptérů se provede pomocí šroubového styku. 

Uchycení kráčivých jednotek k táhlům poháněcí stanice bude realizováno pomocí čepů. Pro 

odstavení kráčivé jednotky z provozu případně pro servisní účely bude součástí kráčivé 

jednotky jeden kus odkládacího stojanu. Pro zamezení znečištění budou jednotky vybaveny 

demontovatelným zakrytováním. Pro možnost transportu kráčivých jednotek za pomoci 

mobilních jeřábů budou vybaveny závěsnými popruhy. 

2.8 Nosná část nutná pro vyvození pohybu a není součástí kráčivé jednotky 

2.8.1 Vzpěrná táhla 

Tato táhla jsou součástí transportované pontonové poháněcí stanice a jsou ukotvena 

k záchytům v pontonu poháněcí stanice pomocí válcových čepů se zajištěním a na druhé 

straně k horním závěsům kráčivých jednotek. V případě, že se neprovádí transport a nejsou 

k poháněcí stanici ukotveny kráčivé jednotky, zůstávají vzpěrná táhla jednostranně 

začepována v záchytech a odložena na pontonu poháněcí stanice.     

 

Obr.14 Ponton poháněcí stanice šíře 1800 mm při výrobě 



Bakalářská práce                                                                                      Pavelka Bronislav 

 

30 

 

Před každým použitím je důležité očistit táhla od spadaného materiálu, popřípadě zbavit 

zmrazků. Následně se provádí kontrola táhel zejména na viditelnou deformaci a poškození. 

Pro stanici šíře 1800 mm připadají dva kusy vzpěrných táhel na jednu kráčivou jednotku. 

  

2.8.2 Přechodový element                    

 Přechodový element se upevní na přípojnou desku pontonu poháněcí stanice pomocí 

šroubového spoje. Materiál šroubů je z oceli 15 230 s vysokou minimální mezí kluzu – 735 

MPa. Spodní záchyty kráčivých jednotek se do tohoto adaptéru začepují pomocí válcových 

čepů se zajištěním. Před každým používáním transportního zařízení se provádí kontrola 

šroubového spoje a stykových ploch. V případě používání těchto adaptérů je vždy nutné 

provést kontrolu dosedací plochy mezi přípojnou deskou poháněcí stanice a přechodovým 

elementem spodního závěsu z důvodu rovnoměrného rozložení sil ve šroubovém spoji. 

Tento přechodový element se používá pouze k ukotvení závěsu kráčivých jednotek u typů 

pontonových poháněcích stanic šíře 1800 mm provedení Transporta Chrudim a šíře 2200 

mm provedení Weserhutte. U poháněcích stanic šíře 1800 mm provedení Noen a.s. se tyto 

elementy nevyužívají.  

 

Obr.15 Přechodový element spodního závěsu [7] 

 

2.8.3 Stabilizační prvky 

Pokud dojde k odpojení kráčivých jednotek od pontonu poháněcí stanice a kráčivá 

jednotka není umístěna do pomocného stojanu, zajistíme použitím stabilizačních opěr 
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celkovou stabilitu nosného rámu odstavené kráčivé jednotky. Opěra se zakotví v nosném 

rámu kráčivé jednotky a po spuštění trubkové nohy se opře o opěrnou desku. Na jednu 

kráčivou jednotku připadají dva kusy těchto stabilizačních opěr. Při používání těchto opěr 

musíme vždy dbát na únosnost podložky. 

 Dalším stabilizačním prvkem jsou pružiny, které jsou uchyceny na opěrné desce a 

nosném rámu. Předepnutím těchto pružin dojde ke stabilizaci opěrné desky.  Předepnutí 

dosáhneme pomocí utahování centrální matice. 

2.8.4 Stojan kráčivé jednotky        

Stojan slouží k ukotvení kráčivé jednotky mimo ponton poháněcí stanice. Kráčivá 

jednotka je ukotvena k rámu stojanu pomocí válcových čepů. Použitím stojanu je dosaženo 

požadované stability demontované kráčivé jednotky. Ukotvení do stojanu se s výhodou 

využívá při dlouhodobém odstavení kráčivé jednotky nebo pro seřizovací a opravné práci 

menšího rozsahu. Tento stojan se nesmí používat jako tažný prostředek pro transport 

kráčivých jednotek. 

 

Obr.16 Servisní stojan kráčivé jednotky [8] 
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2.9 Základní technické parametry 

Konstrukční návrh odnímatelné kráčivé jednotky musí vycházet z požadavků 

provozovatele zařízení, dále z dobré znalosti prostředí, ve kterém bude zařízení 

provozováno. Provozovatel zařízení je většinou schopen detailně specifikovat potřeby, pro 

které si zařízení pořizuje. Je znám rozsah činností, které zařízení bude plnit. Je známo 

prostředí, ve kterém se bude zařízení provozovat. Všechny ostatní parametry jsou 

poskytovány výrobcem, včetně rozsahu odborných prohlídek a údržby. Při zadávání 

konstrukčních návrhů transportních zařízení se vždy vychází ze zkušeností provozovatele 

s obdobným zařízením a ze zkušeností výrobce.  

 

Tab.2 Parametry požadované provozovatelem na výrobce zařízení: 

Nosnost 130 000 kg 

Rozsah provozních teplot -20°C až + 40°C 

Napájecí napětí 500 V 

Hmotnost kráčivé jednotky celková max. 25 000 kg 

požadovaný počet kusů 4 kusy 

 

 

Tab.3 Parametry dodané výrobcem zařízení: 

Celková hmotnost 24 050 kg 

Zdvihová síla 1 422 kN 

Rychlost kráčení maximální 2 m/min. 

Jmenovitý měrný tlak při maximálním zatížení 0,09 MPa 

Rozteč ok k uchycení k pontonu - svislá 1,5 m 

Rozteč ok k uchycení k pontonu - vodorovná 1,95 m 

Délka kroku 0,5 m 

Provozní zdvih pontonu nad terén, maximální 0,338 m 

Maximální povolený sklon – podélný směr 1 : 7 

Maximální povolený sklon – příčný směr 1 : 15 

Tlak v hydraulickém systému, maximální 20 MPa 

Objem olejové nádrže 1 200 litrů 

Výkon hlavního čerpadla, provozní 230 litrů/min. 

Olejové a tukové náplně Cca 1 250 kg 

Příkon elektromotoru hlavního čerpadla 75 kW 

Možnost elektrického připojení k poháněcím stanicím ano 

 

Maximální rychlost kráčení, která je popsaná v tabulce základních technických 

parametrů platí pouze pro případ rovné pláně, kdy zdvih opěrné desky stačí ve výšce 70 mm. 

Popis těchto základních technických parametrů je jen částí dodané technické dokumentace, 

která slouží pro samotnou výrobu, provozování a údržbu zařízení. 
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2.10 Schéma konstrukčního návrhu 

 

 

Obr.17 Schéma konstrukčního návrhu kráčivé jednotky [1] 

 

Schéma konstrukčního návrhu odnímatelné kráčivé jednotky o nosnosti 130 000 kg 

určené pro transport poháněcích stanic dálkové pásové dopravy šíře 1800 mm a hmotnosti 

200 tun. Pro toto zadání, bychom uvažovali s montáží čtyř kusů odnímatelných kráčivých 

jednotek dle typového provedení přesouvané poháněcí stanice. 
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3. Základní výpočet nosných částí přesouvacího zařízení 

Základní pevnostní výpočet nosného rámu bude obsahovat dvě části. První část bude 

zaměřena na nosné části, které nejsou přímou součástí nosného rámu odnímatelné kráčivé 

jednotky, ale přímo ovlivňují samotnou funkčnost nosného rámu kráčivé jednotky. V této 

části se zaměřím na správné zavedení sil a průběh reakcí. Protože se jedná o přesouvací 

zařízení, které je na Dolech Bílina již používáno, budu při stanovení průběhu reakcí 

uvažovat o působící síle stejné velikosti. Dále provedu kontrolu šroubového spoje uložení 

kráčivé jednotky do pontonu poháněcí stanice a kontrolu čepů na ohyb [4]. Následně 

provedu kontrolu uložení čepů v táhlech na otlačení [5]. Průběh reakcí a působící síla jsou 

znázorněny na schematickém obrázku geometrie kráčivé jednotky. 

 

Postup pevnostního výpočtu kontrolovaných částí: 

1. Zavedení průběhu reakcí a působící síly  

2. Výpočet velikosti reakce v čepu táhla 

3. Výpočet velikosti reakce v čepu spodního držícího adaptéru 

4. Kontrola šroubového spoje uložení kráčivé jednotky do pontonu  

5. Kontrola čepů na ohyb 

6. Kontrola uložení táhel na otlačení 

 

Ve druhé části pevnostního výpočtu se zaměřím na výpočet nosného rámu, který je součástí 

odnímatelné kráčivé jednotky. Tento rám tvoří svařenec z plechů. Z důvodu složitého 

pevnostního výpočtu jsem se rozhodl pro provedení schematického znázornění části výpočtu 

a pro doložení celkového pevnostního výpočtu nosného rámu jsem použil kontrolu pevnosti 

metodou konečných prvků. Schematicky znázorněná část výpočtu bude obsahovat průběh 

zatěžující síly v místě řezu nosné části kráčivé jednotky. 
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Část první: 

3.1  Zavedení průběhu reakcí a působící síly 

 

Obr.18 Geometrie zavěšení kráčivých jednotek 

 

3.2  Výpočet velikosti reakce v čepu táhla  

 

Výpočet reakcí pro poháněcí stanici osazenou dvěma kusy kráčivých jednotek: 

Z geometrie osazení čepu táhla je dán úhel δ = 21,96°
 pro reakci Fa, která působí v 

místě uchycení vzpěrných táhlech k pontonu poháněcí stanice a úhel ω = 46,42
°
 pro reakci 

Fb, která působí v čepu spodního držícího adaptéru. Působící síla Fc = 1 400kN. 
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Výpočet reakcí pro poháněcí stanici osazenou čtyřmi kusy kráčivých jednotek: 

Z geometrie osazení čepu táhla je dán úhel δ = 32°
 pro reakci Fa, která působí v 

místě uchycení vzpěrných táhlech k pontonu poháněcí stanice a úhel ω = 46,42
°
 pro reakci 

Fb,  která působí v čepu spodního držícího adaptéru. Působící síla Fc = 1 400kN.                                                         
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3.3 Výpočet velikosti reakce v čepu spodního držícího adaptéru 

Výpočet reakcí pro poháněcí stanici osazenou dvěma kusy kráčivých jednotek: 

Fax  = Fa . cosδ =  2 380 . cos 22° = 2 380 . 0,93 = 2 214 kN 

Fay  = Fa . sinδ  =  2 380 . sin 22° = 2 380 . 0,375 = 893 kN 

Fbx  = Fb . cosω = 3 164 . cos 46° = 3 164 . 0,7 = 2 215 kN 

Fby  = Fb . sinω  = 3 164 . sin 46° =  3 164 . 0,72 = 2 278 kN 

 

Výpočet reakcí pro poháněcí stanici osazenou čtyřmi kusy kráčivých jednotek: 

Fax  = Fa . cosδ =  2 520 . cos 32° = 2 520 . 0,85 = 2 142 kN 

Fay  = Fa . sinδ  =  2 520 . sin 32° = 2 520 . 0,53 = 1 336 kN 

Fbx  = Fb . cosω = 3 500 . cos 52° = 3 500 . 0,62 = 2 170 kN 

Fby  = Fb . sinω  = 3 500 . sin 52° =  3 500 . 0,79 = 2 765 kN 

 

3.4 Kontrola šroubového spoje uložení kráčivé jednotky do pontonu 

 

Kontrolu šroubového spoje provedu na uložení poháněcí stanice osazené čtyřmi kusy 

kráčivých jednotek. Na jeden kus kráčivé jednotky připadají dva přechodové elementy 

spodního závěsu (4) – adaptéry. Z toho důvodu uvažujeme i velikost reakcí Fx a Fy jako 

poloviční. 
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Obr.19 Styková deska spodního závěsu 

 

Známe působení a směr reakcí Fx; Fy, dále známe vzdálenost od středu čepu ke stykové 

desce r = 290 mm, známe počet šroubů i a rozteče šroubů a. Jelikož je deska symetrická, 

můžeme uvažovat  Fy poloviční.  

                                        

Stanovení zatěžující síly na šroubový spoj: 

    
   

 
  

    

 
           ;     

   

 
  

    

 
         

 

Obecně: 

F . r = F1 . a1 + F2 . a2 + F3 . a3 + …….Fmax . amax 

  
  
  
  
  
  
  
  
    

    
    

        
  
    

        

      
  
    

             
  
    

                
    
    

             

      
    
    

      
            

          

   
  

 

Pro výpočet zatěžující síly Fmax šroubu uvažujeme z důvodu symetrické desky s poloviční 

Fy. Dále nám zvyšuje namáhání šroubu poloviční síla Fx. Kontrolní výpočet provedeme na 

počet šroubů i: 
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Kontrolní výpočet pro 7 kusů šroubů: 

      
               

          
   

     

    
                

Síla působící na 7 kusů šroubů se rovná 261 kN. 

 

Kontrolní výpočet pro 9 kusů šroubů: 

 

      
               

          
   

     

    
                

     Síla působící na 9 kusů šroubů se rovná 176 kN. 

 

3.5 Kontrola čepů na ohyb 

 

Čepové zajištění kráčivé jednotky se realizuje pomocí šesti kusů válcových čepů se 

zajištěním na každou kráčivou jednotku. Čtyři kusy čepů jsou uchyceny na vzpěrném táhle, 

které je na jedné straně začepováno do uložení na pontonu poháněcí stanice a na straně druhé 

je začepováno do uložení na nosném rámu kráčivé jednotky. Zbylé dva čepy jsou uchyceny 

ve spodních uloženích na pontonu poháněcí stanice – adaptérech. Funkce těchto dvou kusů 

čepů spočívá v ukotvení nosného rámu kráčivé jednotky ke spodní části pontonu poháněcí 

stanice. 

 

Obr.20 Ponton poháněcí stanice šíře 1800 mm 



Bakalářská práce                                                                                      Pavelka Bronislav 

 

39 

 

 

  

Obr.21 Vzpěrné táhlo [9] 

 

 

Obr.22 Válcový čep [10] 
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Dané hodnoty a známé velikosti působících sil: 

F = 2 500 kN ; d = 150 mm; t = 40 mm; b = 80 mm  

 

Stanovení plochy S a modulu kruhového průřezu čepu Wo: 

                            

    
     

  
              

Odvození smykového napětí při ohybu napětí τ: 

   
 

    
        

                     → dle Žuravského 

 

Stanovení ohybového momentu Mo a stanovení napětí v ohybu  σo: 

    
 

 
  
 

 
                      

    
  
  

  
      

       
         

Stanovení redukovaného napětí pro ohyb a smyk σred : 

      √               √                    

 

3.6 Kontrola uložení táhel na otlačení 

 

Stanovení otlačení v místě čepového uložení táhel p: 

   
 

 
  

 
 
      

  
         

       
         

 

Obr.23 Osazení poháněcí stanice kráčivými jednotkami 



Bakalářská práce                                                                                      Pavelka Bronislav 

 

41 

 

Část druhá: 

3.7 Kontrola nosného rámu 

V této části pevnostního výpočtu kontrolujeme nosný rám, který je součástí odnímatelné 

kráčivé jednotky. Vzhledem ke svému složitému profilu je tento svařenec z plechů 

pevnostně kontrolován pomocí metody konečných prvků programem IDA NEXIS. 

 

Obr.24 Výroba nosného rámu kráčivé jednotky 

 

Obr.25 Grafické znázornění namáhání nosného rámu v programu IDA NEXIS 
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Součástí konečného pevnostního řešení nosného rámu programem IDA NEXIS je také 

schematické znázornění pevnostního namáhání nosného rámu, kde jsou přesně 

identifikovány nejvíce namáhané části tohoto rámu. Jak je ze znázornění patrné, mezi 

nejvíce namáhané části patří nosné prvky sloužící pro uchycení kráčivé jednotky. Díky těmto 

novým moderním metodám určování místních mezních pevnostních namáhání ocelových 

konstrukcí jsme schopni tyto poznatky aplikovat již při konstruování a samotné výrobě 

ocelových konstrukcí.  

Z obecných postupů pevnostního výpočtu nosného rámu bychom vycházeli z provedení  

pomyslného řezu nosnou konstrukcí. Pro stanovení průřezových charakteristik složeného 

průřezu zvoleného profilu obecným výpočtem, bychom postupovali takto: 

 

1) – určení plochy složeného průřezu S v pomyslném řezu A-A 

2) – určení polohy těžiště plochy průřezu T 

3) – stanovení maximálního tlakového napětí         

4) – stanovení maximálního tahového napětí         

5) – stanovení smykového napětí    

6) – stanovení redukovaného napětí      

 

Obr.25 Znázornění provedení pomyslného řezu A-A nosného rámu 
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3.8 Pevnostní zatížení nosných částí v kontrolním programu IDA NEXIS [3] 

 

Tab.4 Zatěžovací stavy nosných částí   

Základní data , použité materiály  

 
Výpis materiálu  

 
Podpory & Podloží  

 
Zatěžovací stavy  

 
Protokol o výpočtu.  

 
Síly v uzlech.Zatěžovací stavy - 2  

 
Reakce. Zat. stav(y) : 2  

 
Reakce (vše), zat. stav(y) 2.  

 
Síla ve vzpěře  

 
Vnitřní síly na prutu(ech)1,10,22,...zat. stav(y) 2, globální extrémy.  

 
Síla do dolního čepu  

 
Vnitřní síly na prutu(ech)2,11,23,...zat. stav(y) 2, globální extrémy.  

 
 

 

Tab.5 Typ konstrukce rám XYZ 

Počet uzlů : 114 

Počet prutů : 139 

Počet maker 1D: 76 

Počet linií : 0 

Počet 2D maker : 0 

Počet průřezů : 4 

Počet stavů : 4 

Počet materiálů: 1 

 

Tab.6 Základní data-materiál 

Jméno   

S 355   

 Pevnost v tahu 510.000 MPa 

 Mez kluzu 355.000 MPa 

 Modul E 210000.00 MPa 

 Poissonův souč. 0.30 

 Objemová hmotnost 7850.000 kg/m^3 

 Roztažnost 0.012 mm/m.K 
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Tab.7 Zatěžovací stavy 

Stav Jméno Popis 

1 vv Vlastní váha. Směr -Z 

2 užitné Nahodilé - n         Střední doba 

3 podpěra Nahodilé - n 

4 SS Stálé - Zatížení 

 

 

Tab.8 Suma zatížení a reakcí 

 [kN] X Y Z 

Zatěžovací stav    1 zatížení 0.0 0.0 -271.7 

 reakce v uzlech 0.0 0.0 271.7 

 reakce na liniích 0.0 0.0 0.0 

 kontakt 1D 0.0 0.0 0.0 

 kontakt 2D 0.0 0.0 0.0 

Zatěžovací stav    2 zatížení 0.0 10.6 -1964.6 

 reakce v uzlech 0.0 -10.6 1964.6 

 reakce na liniích 0.0 0.0 0.0 

 kontakt 1D 0.0 0.0 0.0 

 kontakt 2D 0.0 0.0 0.0 

Zatěžovací stav    3 zatížení 0.0 0.0 -2000.0 

 reakce v uzlech 0.0 0.0 2000.0 

 reakce na liniích 0.0 0.0 0.0 

 kontakt 1D 0.0 0.0 0.0 

 kontakt 2D 0.0 0.0 0.0 

Zatěžovací stav    4 zatížení 0.0 0.0 2068.5 

 reakce v uzlech 0.0 0.0 -2068.5 

 reakce na liniích 0.0 0.0 0.0 

 kontakt 1D 0.0 0.0 0.0 

 kontakt 2D 0.0 0.0 0.0 
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 obr.27   Síly v uzlech. Zatěžovací stavy čep - vzpěrné táhlo v programu IDA NEXIS 

 

 

-80.4

-2.0

-453.0

82.2

5.3

-339.0

-5.0-2.0

-108.5

98.6

5.4

-406.5

-4.41.4

-139.0

-91.0

2.5

-518.6
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Obr.28   Síly v uzlech. Zatěžovací stavy nosný rám - čep v programu IDA NEXIS 

 

 

Reakce v podporách - hodnoty v uzlech.  

Lineární statický - nebezpečné nebo všechny kombinace 

Skupina uzlů :1/114 

Skupina zatěžovacích stavů :2,   užitné 

 

Tab.9 Reakce v podporách- hodnoty v uzlech 

podpora    uzel     stav Rx 

     [kN] 

    Ry 

   [kN] 

    Rz 

   [kN] 

Mx 

    [kNm] 

My 

    [kNm] 

     Mz 

   [kNm] 

1 14 2 3.44 -2.71 481.91 0.00 0.00 0.00 

2 26  -5.60 -2.88 508.17 0.00 0.00 0.00 

3 40  4.30 -2.43 478.29 0.00 0.00 0.00 

4 52  -2.14 -2.62 496.24 0.00 0.00 0.00 

 

 

3.4-2.7

481.9

-5.6-2.9

508.2

4.3-2.4

478.3

-2.1-2.6

496.2
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Obr.29 Síla ve vzpěrném táhle. Zatěžovací stavy programu IDA NEXIS  

 

 

 

 

 

Tab.10 Vnitřní síly na prutech 

    prut     pr.č.    stav     dx 

    [m] 

     N 

   [kN] 

    Vy 

   [kN] 

    Vz 

   [kN] 

    Mx 

  [kNm] 

    My 

  [kNm] 

    Mz 

  [kNm] 

22 2 2 0.000 -438.77 -0.27 -11.28 0.07 47.37 0.08 

50    -402.52 1.39 -14.67 0.00 58.75 0.03 

30    -397.77 -1.98 -12.02 -0.06 48.56 0.16 

70    -394.81 -1.87 -16.53 -0.02 62.25 0.14 

62    -418.43 -0.06 -11.37 0.09 47.20 0.01 

41    -386.48 -0.34 -10.07 -0.13 44.42 0.08 

70   4.367 -394.81 -1.87 -16.53 -0.02 -9.93 -8.02 

50    -402.52 1.39 -14.67 0.00 -5.31 6.10 

30    -397.77 -1.98 -12.02 -0.06 -3.95 -8.47 

-391.4

-408.1

-438.8

-397.8

-386.5

-402.5

-418.4

-394.8
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Obr.30   Síly do dolního čepu. Zatěžovací stavy  v programu IDA NEXIS 

 

 

Všechny části navrhované nosné ocelové konstrukce jsou již při konstruování 

podrobeny kontrolnímu výpočtu na zatěžující stavy. Kontrolním výpočtem v programu IDA 

NEXIS byly kontrolovány nosné části odnímatelné kráčivé jednotky: válcové čepy, závěsy 

nosného rámu a také nosné části které jsou součástí pontonu poháněcí stanice šíře 1800 mm: 

válcové čepy, závěsy na pontonu pro ukotvení vzpěrných táhel a vzpěrná táhla. Při výpočtu 

bylo uvažováno se zatěžujícími stavy nosných částí odnímatelné kráčivé jednotky a se 

zatěžujícími stavy působícími na nosné části poháněcí stanice při transportu například: 

 vlastní hmotnost poháněcí stanice – stálé zatížení 

 užitné zatížení na lávkách a plošinách 

 zatížení sněhem 

 zatížení průmyslovým spadem 

 zatížení větrem 

Součástí každého kontrolního výpočtu musí být protokol s vyhodnocením a závěrem. 

Pro názornost vyhodnocení uvádím závěrečný protokol na kontrolu čepu pod zátěžovými 

stavy: 

545.5

556.1

590.7

559.4

538.5

548.0

569.2

548.8
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Tab.11 výsledné zatížení čepu 
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4. Závěr 

V bakalářské práci jsem se zabýval problematikou konstrukčního návrhu zařízení pro 

přesun poháněcí stanice dálkové pásové dopravy. V tomto konstrukčním návrhu jsem využil 

svých zkušeností, které jsem získal při řešení problematiky s přesuny zařízení 

provozovaných na Dolech Bílina. Pro konstrukční návrh zařízení pro přesun poháněcí 

stanice byly limitujícím faktorem dané parametry přesouvané poháněcí stanice dálkové 

pasové dopravy a to šíře poháněcí stanice 1800 mm a hmotnosti stanice 200 tun. 

V uvedené rešerši zařízení používaných pro přesun poháněcích stanic dálkové pásové 

dopravy jsem se zabýval zejména problematikou odnímatelných kráčivých jednotek 

z důvodu různých specifik, spojených s jejich provozováním.  

Při provádění základního výpočtu nosných částí přesouvacího zařízení jsem opět využil 

zkušeností s obdobným přesouvacím zařízením, které je provozováno na Dolech Bílina, 

zejména při zavádění a výpočtu reakcí a zatěžující síly. Z důvodu obsáhlého výpočtu 

složeného profilu nosných částí odnímatelné kráčivé jednotky jsem popsal směřování 

výpočtu do dvou oblastí, které se týkaly nosné konstrukce přímo související s kráčivou 

jednotkou a nosné konstrukce, která je součástí přesouvaného zařízení a má přímý vliv na 

celkovou funkčnost kráčivé jednotky. Dále bych chtěl vyzdvihnout skutečnost, že v současné 

době při projektování nosných ocelových konstrukcí již využíváme moderních metod 

stanovení pevnostních výpočtů, zejména Metodu konečných prvků, kterou jsem uvedl pro 

názornost ve výpočtu. 

Obsahem příloh je sestavný výkres přesouvacího zařízení, sestavný výkres válce zdvihu 

a detailní výkres uložení válce zdvihu na opěrné desce. 

Na závěr práce je možno konstatovat, že nosná ocelová konstrukce řešené odnímatelné 

kráčivé jednotky vychází ze základů technologického zařízení, které se používá na Dolech 

Bílina již od roku 1977 a bylo zavedeno firmou Weserhutte. Později se tyto kráčivé jednotky 

v provedení Transporta Chrudim začaly vyrábět pro nosnost 130 tun a 200 tun. Nejnovější a 

také technologicky nejmodernější kráčivé jednotky jsou provozovány na Dolech Bílina od 

roku 2010 a byly projektované a dodané firmou Prodeco a.s.  
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