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1. Úvod 

Čištění stěrkového lože je historicky jedna 

z fyzicky nejnamáhavějších prací při opravách a obnovách železnic. Proto 

byl postupem času pro tuto činnost vyvinut speciální stroj (Obr. 1), který 

štěrkové lože přečistí. Tento stroj se nazývá železniční strojní čistička 

štěrkového lože. Kvalita čištění stroje přímo ovlivňuje výslednou kvalitu 

celé obnovy či opravy železnice.  Nejdůležitějším parametrem stroje je 

tedy kvalita přečištěného železničního lože. Čištění štěrku je prováděno 

nejčastěji na vibračním třídiči. Postupným vývojem strojů dochází  

ke zvyšování výkonu. Tyto stroje začínaly s výkonem 200 m3/h a nyní 

dosahují výkonu až 1500 m3/h, čímž jsou na všechny pracovní zařízení 

stroje požadovány vysoké výkonové nároky. Proto musí být u čištění 

štěrku například použity vibrační třídiče dva za sebou nebo vedle sebe 

řazené. Hlavní parametr ovlivňující třídící výkon těchto třídičů je šířka 

třídící plochy, která je značně omezena průjezdným průřezem. Další 

ovlivňující parametr je postupová rychlost po třídící ploše a potřebná doba 

čištění. Řešením problému by bylo štěrk přetřídit, a pak použít jeden 

vibrační třídič k dokonalému čistění. Před tříděním se zvýší třídící výkon 

při zachování standardních rozměrů vibračního třídiče a dojde  

ke zmenšení zástavbových nároků na třídící zařízení.  

Cílem této práce je návrh třídiče pro předběžné čištění železničního 

štěrku. V práci jsou provedeny návrhové a kontrolní výpočty třídiče. 

V programu Autodesk Inventor je vytvořen 3D model zařízení, sestavný 

výkres a vybrané výrobní výkresy.   

 

 
Obr. 1.: Čistička štěrkového lože [1] 
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2. Teoretická část práce 

V této části práce je proveden popis železniční čističky štěrkového 

lože, štěrkového lože a rešerše třídění. 

2.1. Popis železniční strojní čističky štěrkového lože 

Železniční strojní čistička je speciální traťový stroj, který je používán 

pro čištění štěrkového lože. Tento stroj se skládá z několika hlavních 

části, kde každá má svou specifickou funkci. Koncepční návrh stroje je 

zobrazen na Obr. 2, na kterém jsou vyznačeny hlavní části stroje.  

Mezi ně patří těžební orgán, který se skládá z řetězu s těžícími lopatkami. 

Tento řetěz podbíhá pod kolejemi a těží štěrkové lože. Dále vytěžené 

štěrkové lože je pomocí dopravníku dopravováno do čistícího zařízení, 

které je nejčastěji provedeno jako vibrační třídič. Na koncepčním návrhu 

nalezneme také předtřídič, který je dále navrhován v této práci. Čisticí 

zařízení přetřídí železniční štěrk a odpad po čištění je dopravován 

dopravníkem do zásobníkových vozů. Čistý štěrk se následně vrací zpět 

do štěrkového lože pomocí rozdělovacího zařízení, které určuje směr 

pohybu štěrku. Další důležitou částí je zvedací zařízení, které má za úkol 

přizvednout koleje nad těžícím řetězem. Všechny tyto části jsou uloženy 

na hlavním rámu umístěného na podvozkách. Další hlavní částí jsou dvě 

kabiny, kdy první z nich (transportní) se používá při transportu stroje  

a druhá (hlavní pracovní) slouží obsluze k ovládání stroje. Celý pracovní 

cyklus je zobrazen na Obr. 3. Tento stroj musí být možno složit při 

přepravě do přepravní polohy viz Obr. 4, která splňuje požadavky 

průjezdného průřezu G2 dle EN 15273-2. 

 

 
Obr. 2.: Strojní čistička štěrkového lože [2] 
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Obr. 3.: Pohyb materiálu ve stroji [2] 

 

 

Obr. 4.. Přepravní poloha [3]  
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2.2.  Štěrkové lože 

Štěrkové lože (Obr. 5) je základní část kolejového svršku konvenční 

trati. Jeho materiál je štěrk frakce o rozměrech 32 – 63 mm.  

 

 
Obr. 5.: Štěrkové lože [4] 

 

 Základní funkce štěrkového lože: 

• Vytvoření pružného uložení kolejového roštu 

• Možnost směrové a výškové úpravy koleje 

• Odpor proti příčnému a podélnému posunutí koleje 

• Rovnoměrné rozložení zatížení do podloží 

 

Požadavky na štěrkové lože: 

• Zajištění vodopropustnosti lože a tím související 

mrazuvzdornost 

• Pružnost a stabilita 

• Elektrická izolace kolejnicových pásů 

 

Při provozu dochází k znečištění štěrkového lože, které pak není 

schopno splnit požadované funkce. K znečištění dochází nejenom 

z vnějších zdrojů jako spad sypkých materiálu z jedoucích vozů (písek, 
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uhelný prach), ale také z vnitřních zdrojů, jako je pronikání jemných 

částic ze zemin pod kolejovým ložem. Dále dochází k znečistění 

z důvodu mechanického obrušování vlivem dynamických sil. Všechna 

výše zmíněná znečištění vedou ke snížení vodopropustnosti lože, což 

vede k následnému snížení smykové pevnosti a namrzání kolejového 

lože. Případné pročištění železničního štěrku se provádí, pokud je podíl 

jemných částic vyšší než 30%. [5] 

 

2.3. Třídění 

Třídění je technologický proces, při kterém dochází k cílené separaci 

materiálu podle požadované zrnitostní frakce pomocí třídicích zařízení.   

 

Rozdělení třídění:  

• Mechanické třídění na roštech nebo sítech (za sucha nebo za 

mokra)  

• Hydraulické třídění – založené na různých sedimentačních 

rychlostech různě velkých zrn ve vodě 

• Vzdušné třídění – založené na různých sedimentačních 

rychlostech různě velkých zrn ve vzduchu 

 

Při mechanickém procesu třídění nerostných surovin dochází 

k propadu zrna materiálu otvorem na třídící ploše. Zrna menší než je 

otvor na třídící ploše propadnou a zrna větších rozměru zůstávají na 

ploše. Pro mechanické třídění se nejčastěji používají síta nebo rošty, kde 

má rozhodující význam velikost tříděných zrn. U vzdušného  

a hydraulického třídění se zohledňuje i hmotnost a tvar zrn. [6] [7] [8] 

 

Základní parametry třídících zařízení: 

• Účinnost třídění 

• Hodinový výkon 

 

Kvalita třídění závisí na: 

• Mechanicko-fyzikálním stavu tříděného materiálu 

• Způsobu pohybu třídících ploch 

• Tvaru třídicích ploch 
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2.3.1. Plochy třídících zařízení  

Mechanické třídění se provádí na roštech nebo sítech. 

Z technologického hlediska je nejdůležitější funkční částí každého třídiče 

třídící plocha, na které probíhá třídění.  Používají se třídiče s pevnými 

nebo pohyblivými plochami.  Třídící plochy pohyblivých roštových třídičů 

jsou často tvořeny dvěma pohybujícími se roštnicemi nebo soustavou 

otáčejících se kotoučů. Plochy sítových třídičů se obvykle pohybují jako 

celek. [9] [8] 

 

• Rošty 

Roštové třídiče se používají především pro oddělení velkých kusů 

materiálu od jemnější frakce. Třídící plochy roštů jsou tvořeny roštnicemi, 

které bývají tyčové různých profilů, válcové s nálitky nebo kotouči 

různého tvaru.  Tyčové roštnice s kruhovým průřezem jsou nejméně 

vhodné, neboť se snadno ucpávají. Nejvýhodnější je tvar roštnice, která 

se směrem dolů zužuje (Obr. 6) a to z důvodu snadnějšího propadávání 

tříděného materiálu. [9] 

 

 

Obr. 6.: Tvary profilu roštnic [6] 

 

Plochy rotačních třídičů jsou rošty kruhového tvaru viz Obr. 7. Tyto 

třídiče se skládají z hřídelů, na kterých jsou válcové roštnice.  Ty mají 

nejčastěji tvar kruhového kotouče nebo jsou eliptického tvaru. Často se 

také používá tvar sférického trojúhelníku. [9] 
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Obr. 7.: Rotační rošt [6] 

 

Další skupinou jsou pásové rošty (Obr. 8 ), které se používají 

v třídírnách a úpravnách.  Tyto třídiče se skládají ze dvou příčných roštnic 

spojených v nekonečný pás. Tyto pásy do sebe zapadají v horní poloze  

a tím tvoří roštovou plochu. Tříděný materiál propadává mezerami mezi 

roštnicemi, ale materiál nad roštem je dále dopravován roštovým pásem. 

Ve spodní větvi se pásy od sebe oddělí, čímž se až trojnásobně zvětší 

vzdálenost mezi roštnicemi a díky tomu může vytříděný materiál snadněji 

propadávat. [6] 

 

Obr. 8.: Pásový rošt [8] 
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• Síta 

Hlavním parametrem sít je okatost, tedy velikost otvorů v sítech. Pro 

kruhové otvory se jedná o průměr kruhu, pro čtvercové  o stranu čtverce 

a při štěrbinových sítech o mezeru mezi štěrbinami. Při součtu všech 

těchto otvorů v poměru s celkovou plochou síta dostáváme propadovou 

plochu síta. Čím je tato plocha větší, tím je materiál na sítu lépe tříděn. 

[9] 

 

Základní druhy sít: 

 

• Děrované plechy 

Tyto síta (Obr. 9) se používají především pro hrubé třídění. Jejich 

předností je hladký povrch síta, který umožňuje vhodný posun tříděného 

materiálu. V porovnání s drátěnými síty se jako nevýhoda děrovaných sít 

jeví relativně malá propadová plocha . Nejvhodnější okatost sít 

z děrovaných plechů je 1,6 až 125 mm. [6] [8]  

 

Obr. 9.: Děrované plechové síto [11] 

 

• Drátěná síta 

Síta vyrobená z drátěného plechu (Obr. 10) se používají pro jemnější 

třídění. Tato síta mají drsnější povrch a větší propadovou plochu než 

děrovaná plechová síta. Z důvodu drsnějšího povrchu se měkký a křehký 

materiál při pohybu po těchto sítech značně otírá.  Nejvhodnější okatost 

děrovaných sít se pohybuje přibližně v rozmezí 0,04 až 125 mm. Jelikož 

je výroba sít s velmi jemnou okatostí nákladná a jejich opotřebení je 
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rychlé, tak se používá k průmyslovým účelům okatost sítě nejvýše 0,15 

mm. Síta s většími otvory se vyrábí z ocelových drátů, jemnější síta 

z fosforového bronzu, mosazi nebo nerezu. Síta v třídičích musí být 

dostatečně napnuta jinak dochází ke snižování životnosti, neboť volně 

kmitající dráty se mohou lámat. Další faktor snižující životnost je koroze 

drátů. [6] [8] [9] 

 

 

Obr. 10.: Drátěné síto [12] 

 

Harfová síta viz Obr. 11 se používají pro třídění suchých i vlhkých 

těžko tříditelných materiálů na vibračním třídičích. Jejich výhodou je, že 

hladké rovné dráty nesou tříděný materiál a zvlněné využívají vlastní 

kmity. Díky tomu vzniká dobrý samočistící efekt síta, schopnost snášet 

zatížení a zároveň je zaručena vysoká přesnost třídění. Nevýhodou těchto 

sít je vyšší cena oproti drátěným sítům. U těchto sít je okatost 1,25 až 

38 mm. [12] 

 

 

Obr. 11.: Harfové síto [12] 
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Prstová síta (Obr. 12) jsou vhodná k třídění obtížně tříditelných 

materiálů například k odhliňování a také pro čištění drážního stěrku. 

Konstrukci sít tvoří samostatně uložené dráty, u kterých dochází 

k rozkmitu, což umožnuje jejich samočistící efekt. Tyto síta se používají 

pro hranici třídění o rozměrech 6 mm až 150 mm. [12] 

 

 

Obr. 12.: Prstové síto [12] 

 

2.3.2. Základní faktory ovlivňující mechanický třídicí proces 

 Základní faktor ovlivňující třídící proces je takový, aby se zrno 

dostalo do správné polohy vůči otvoru v třídící ploše a působila něj 

dostatečná síla. Zrna propadávají zejména působením gravitace, proto je 

možno brát jako účinnou propadovou plochu skloněného síta jeho průmět 

do vodorovné roviny. Při třídění jsou zrna nadhazována a obracována na 

třídící ploše, aby získala správnou propadovou polohu. Pohyb třídící 

plochy se dociluje vhodně volenými kmity. Ideální volba kmitů je taková, 

že zrno při každém kmitočtu plochy vykoná jeden skok. Dále je třeba 

počítat s tím, že v tříděné směsi jsou zrna různých hmotností, proto se 

při každém kmitu liší jejich doba letu. Pro vysokou účinnost třídění je 

vhodná amplituda taková, aby se zrno pohybovalo o vzdálenost velikosti 

otvoru na třídící ploše. Optimální průběh třídění nastává při volbě 

amplitudy v rozmezí desetiny až poloviny rozměru otvoru síta. Třídění se 

však komplikuje tím, že tříděná zrna vykonávají vlivem nárazu 

sousedních zrn jiný pohyb. Mechanické třídění také ovlivňuje vlastnost 

tříděného materiálu, zejména obsah vody. Zvýšení obsahu vody vede ke 

slepování jednotlivých zrn a nalepování materiálu na třídící plochu, což 

vede k znemožnění propadu materiálu sítem. Problémy s propadem 

nenastávají, pokud je v tříděném materiálu obsažena voda do 2 %. Také 

záleží na tom, kde se voda nachází, přičemž k největšímu snížení 

účinnosti dochází, pokud je voda vázaná na povrchu zrn. Při stoupající 

vlhkosti materiálu, se třídění zhoršuje až do chvíle, kdy přebytek vody 
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naruší účinek kapilárních sil. Při překročení tohoto bodu mluvíme  

o mokrém třídění, jehož účinnost je vysoká. Nevýhodu mokrého třídění 

je zejména nutnost odvádět vodu, což zvyšuje náklady. [6] [8] 

 

 Dalším faktorem ovlivňující třídění je složení tříděného materiálu 

z pohledu zrnitosti. Při podobné zrnitosti se ulehčuje třídící proces  

a účinnost třídění je vysoká.  Musí se také zohlednit obsah hraničních zrn. 

Hraniční zrna jsou zrna jejichž velikost je přibližně o 10 % menší, než je 

otvor v třídící ploše. Tyto zrna se snadno zakliňují v otvorech a tím 

zhoršují propadávání jemných zrn. Pro porovnání různých typů třídičů se 

používá hodnota mechanického faktoru K a třídícího faktoru Kv. 

Mechanický faktor K je poměr zrychlení harmonického pohybu třídící 

plochy ku gravitačnímu zrychlení. Třídící faktor Kv vyjadřuje průmět 

složek zrychlení třídící plochy a gravitačního zrychlení na kolmici k třídící 

ploše. Se zvyšující se hodnotou Kv se zvyšuje pohyb zrn na sítě. Třídící 

faktor vyjadřuje dráhu letu tříděného zrna, jeho dopad na plochu  

a následný další odraz. Minimální hodnota Kv pro zvednutí zrna od třídící 

plochy musí být větší než 1. Pro konstrukci kmitavých třídičů je používána 

hodnota třídícího faktoru od 1,6 pro snadno tříditelné materiály. Těžko 

tříditelné materiály mají hodnotu Kv do hodnoty 3-3,5. Při hodnotách 4  

a více nastává pokles výkonu třídiče. [6] 

 

2.3.3. Rozdělení třídičů podle druhu pohybu  

Nejčastější druhy pohybu používané u třídičů jsou kývavý, kmitavý 

a rotační. Třídiče s použitím kývavého pohybu nazýváme nátřasné třídiče. 

Tyto třídiče pracují s malým počtem výkyvů síta za minutu. Kmitavé 

pohyby, které využívají třídiče vibrační, se vyznačují vysokým počtem 

kmitů za minutu a poměrně malou amplitudou ve srovnání s třídiči 

s kývavým pohybem. Třídiče využívající rotačního pohybu jsou bubnové 

a kotoučové.  Tyto třídiče pracují s konstantními otáčkami. [9] 

 

2.3.3.1. Nátřasné třídiče 

Nátřasné třídiče pracují s podkritickým počtem kmitů a jejich 

provedení může být s jedním nebo více síty. Počet kmitů se pohybuje 

okolo 150 kmitů za minutu. Sítové skříně můžou být uloženy jako 

závěsné (Obr. 13) nebo jako podepřené (Obr. 14). Síto uvádí do 

kývavého pohybu excentr spojený přímo se skříní síta nebo pomocí táhla. 

Síto může být uloženo vodorovně nebo s mírným úklonem. Síto s mírným 

úklonem usnadňuje pohyb materiálu po sítu. Pro vysokou účinnost třídění 
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je důležité zajistit správné rozvrstvení materiálu po sítě. Síto musí konat 

takový pohyb, aby byl materiál nadhazován a nakypřován. Při použití 

vodorovného uložení síta musí být zajištěn dostatečný rozdíl zrychlení 

pohybu síta vpřed a vzad. Tento poměr musí být splněn pro pohyb 

materiálu po sítě. Tyto třídiče jsou vhodné pro třídění materiálu se střední 

velikostí zrna mezi 5 až 50 mm. Dosahovaný výkon třídičů se pohybuje 

přibližně od 1 až 3 t.h-1 na 1 m2. [6] [8] 

 

 
Obr. 13.: Nátřasný třídič závěsné konstrukce [8] 

 

 
Obr. 14.: Nátřasný třídič podepřené konstrukce [8] 

 

2.3.3.2. Vibrační třídiče 

Hlavní část vibračního třídiče je skříň, do které jsou vložena síta.  

Celá skříň je uložena na pružinách. Kmitavý pohyb skříně je zajištěn 

setrvačníky s nevyváženými hmotami nebo excentrickou hřídelí. Tyto 

třídiče pracují s nadkritickým počtem kmitů, kde se frekvence pohybuje 

od 700 až 3000 kmitů za minutu a amplituda mezi 2 a 6 mm. Síta mohou 

mít sklon až 20°. [8] 

 

• Vibrační třídiče výstředníkové  

Třídič na Obr. 15. se nejčastěji používá k suchému třídění materiálu 

o zrnitosti 3 až 80 mm. Hlavní částí třídiče je skříň (1), která  je uložena 

na pružinách (3). Tato skříň je rozkmitávána otáčejícím se excentrickým 

hřídelem (4), který je uložen v nehybném uložení (2).  Ve středu třídiče 

jsou vyvolány vibrace kruhové rovnající se excentricitě hřídele a dále od 

středu dochází k vibracím o tvaru podlouhlých elips. Tento tvar vibrací je 
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přímo ovlivněn hmotností skříně a také hmotností tříděného materiálu na 

sítě. [6] [8]  

 

 
Obr. 15.: Třídič s výstředníkovým pohonem [6] 

 

• Vibrační třídiče dynamické 

Princip vibračního třídiče je zobrazen na Obr. 16, kde jsou pomocí 

rotujícího setrvačníku s nerovnoměrně rozloženými hmotami vyvolány 

vibrace. Nevývažek je připevněn na skříň (1), která je uložena na 

pružinách (3). Pružiny jsou pevně uloženy na rámu (2).  Dynamické síly 

vyvolané nevyváženými hmotami vyvolávají pohyb skříně. Tvar pohybu 

je ovlivněn polohou setrvačníku, proto můžeme vibrační třídiče rozdělit 

do několika skupin: 

1) Třídiče s kruhovými kmity  

2) Třídiče s přímočarými kmity 

3) Třídiče s eliptickými kmity 

[6] [8]  

 

 



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

NÁVRH TŘÍDIČE PRO PŘEDBĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ ŠTĚRKU NA ŽELEZNIČNÍ STROJNÍ ČISTIČCE - 14 - 

 

Obr. 16.: Vibrační třídič dynamický [6] 

 

1) Třídiče s kruhovými kmity 

Při umístění rotujícího setrvačníku do těžiště skříně (Obr. 17) jsou 

vybuzeny kmity, které mají kruhový tvar. Nevýhodou je poměrně strmý 

úhel vrhu. Výhodou kruhových kmitů je dobré uvolňování zaklíněných 

zrn. Tyto třídiče jsou vhodné pro suché i mokré třídění nelepivých zrnitých 

materiálů. Separační hranice se pohybuje od 2 do 150 mm.  Výkon těchto 

třídičů dosahuje 160 až 770 t/hod. [13] 

 

 

Obr. 17.: Třídič s kruhovými kmity [14] 
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2) Třídiče s přímočarými kmity  

Na Obr. 18  je zobrazen třídič s přímočarými kmity, které jsou 

vyvolány dvěma  proti sobě rotujícími nevývažky se stejnou hmotností. 

Výhodou těchto třídičů je libovolně nastavitelný úhel vrhu zrn, který se 

nastavuje změnou odstředivých sil nevývažků.  Tyto třídiče se používají 

pro třídění sypkých kusovitých materiálů na sítech o okatosti od 2 do 63 

mm. [9] [15] 

 

Obr. 18.: Třídič s přímočarými kmity [16] 

 

3) Třídiče s eliptickými kmity 

Eliptický pohyb je buzen jedním nevývažkem (Obr. 19) nebo dvěma 

synchronizovanými. Nevývažky jsou umístěny mimo těžiště nejčastěji 

nad nebo pod skříň.  Tyto třídiče byly vyvinuty s cílem odstranit nevýhody 

třídičů s přímočarými a kruhovými kmity. Eliptický pohyb zajištuje rychlý 

postup tříděného materiálu ve směru delší osy elipsy a  pohyb ve směru 

malé osy elipsy zajišťuje uvolňování zaklíněných zrn. Tyto třídiče se 

používají při třídění zrnitých nelepivých materiálů pro suché i mokré 

třídění.  Separační hranice třídění je 2 až 150 mm. Výkon se pohybuje od 

15 do 400 t/hod. [9] [17] 
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Obr. 19.: Třídič s eliptickými kmity [16] 

 

• Rezonanční třídiče 

Schéma rezonančního třídiče je zobrazeno na Obr. 20. Tento druh 

třídiče pracuje s počtem kmitů jako je vlastní frekvence kmitavého 

systému. Síta i rám jsou uloženy na pružinách, což způsobí to, že síto 

začne kmitat až po uvedení celé soustavy na rezonanční kmitočet. Pro 

rozběh těchto třídičů je potřeba více energie než pro následný provoz. 

Vyrábějí se jako dvou skříňové, kde skříně protiběžně vodorovně kmitají. 

Tyto třídiče musí být dokonale dynamicky vyvážené, aby nedošlo ke 

poškození celého zařízení vlivem rezonance. Z toho důvodu je jejich cena 

vyšší a musí být zajištěny pravidelné kontroly a seřízení. Jejich výhodou 

je vysoká třídící účinnost, malá spotřeba energie při provozu a  nízké 

zástavbové prostory. Tyto třídiče se nejčastěji používají pro třídění 

zrnitých nelepivých materiálů. Separační hranice dosahuje 2 až 200 mm 

a maximální výkon třídičů je 150 až 600 t/hod. [8] [9] [18]  
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Obr. 20.: Rezonanční třídič [7] 

 

2.3.3.3. Bubnové třídiče 

Tyto třídiče jsou tvořeny sítem, které je svinuto do válce. Válec 

rotuje a tím po vnitřním obvodu pláště unáší tříděný materiál až do bodu, 

kdy gravitace překoná třecí odpor a přilnavost mezi sítem a materiálem. 

Pro posuv materiálu musí být válec mírně skloněn přibližně o 2 až 5°, 

nebo může být použito síto ve tvaru kužele s vodorovnou hřídelí. Třídiče 

můžou být stupňovitě uspořádané podle okatosti sít viz Obr. 21, čímž je 

docíleno třídění na větší počet zrnitostních tříd. Výhodou těchto třídičů je 

tichý chod, jednoduchá konstrukce, snadná údržba a možnost použití 

čistících kartáčů síta při provozu. Používají se například k třídění zeminy, 

dřevní štěpky a uhlí. Účinnost třídění je malá, protože v okamžiku třídění 

je využito jen přibližně 1/6 třídící plochy. Výkon bubnových třídičů se 

pohybuje od 2,5 do 6,5 t/h. [6] [8] [19] 

 

 
Obr. 21.: Bubnový třídič [8] 
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2.3.3.4. Hvězdicové třídiče 

Princip hvězdicových třídičů je zobrazen na Obr. 22. Jedná se  

o několik rotujících hřídelích, na kterých jsou nasazeny hvězdicové nebo 

kotoučové segmenty. Otáčející se hvězdice posouvají tříděný materiál  

a požadovaná velikost frakce propadává prostorem mezi hvězdicemi do 

podsítného prostoru. Podle potřebné velikosti podsítné frakce jsou voleny 

průměry hvězdic a rozteč hřídelí. Kvalita třídění může být optimalizována 

pomocí regulací otáček hřídelů. Hvězdice mohou být dle velikosti zatížení 

a druhu tříděného materiálu pryžové, plastové nebo ocelové. Výhodou 

těchto třídičů je vysoký výkon při malém elektrickém příkonu. Tento třídič 

je vhodný pro třídění široké škály materiálů od sypkých až po mírně 

lepivé, jako např. rašeliny, zeminy, komunální odpad, písky, alternativní 

paliva, stavební suť a štěrk. Třídič dosahuje výkonu v závislosti na 

tříděném materiálu až 500 t/h. [19] [21] [22] 

 

 
Obr. 22.: Princip třídění na hvězdicovém třídícím sítě [23] 

 

2.3.3.5. Systém DELČ 

Další způsob třídění byl vyvinut v roce 1974 pro strojní čističku 

štěrkového kolejového lože DELČ 800 (Diesel Elektrická Čistička). Jednalo 

se o speciální rotační třídič (Obr. 23), jehož hlavní součástí bylo pletené 

třídící síto viz Obr. 24 vytvořené pletivem mezi dvěma řetězy, které 

vytvářelo pohyblivý pás. Tento pás se pohyboval rychlostí přibližně  

5,5 m/s. Celý tento systém byl uzavřen ve skříni a materiál je přiváděn 

do zařízení boční vibrační násypkou. Tříděný materiál má při vstupu do 

třídiče nulovou rychlost vůči sítu, při kontaktu se sítem se začne 

urychlovat a zrna frakce se začnou otírat o sebe i síto. Tímto procesem 

dochází k velice intenzivnímu čištění. Čištění probíhá do té doby než 

tříděný materiál získá shodnou rychlost s rychlostí síta. Odpad propadává 
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sítem během urychlování a je odváděn. Poté projde štěrk čistícím 

obloukem, kde je pomocí odstředivé síly odveden do skluzů, které 

odvádějící čistý štěrk z třídiče. Tento systém dosahoval velmi vysokých 

třídících výkonů dokonce i při malých zástavbových rozměrech. Tyto 

třídící výkony byli dosahovány pouze při suchém třídění, zatímco  

v případě vlhkého materiálu bylo třídění nedostatečné. Z toho důvodu se 

od této koncepce ustoupilo a už nebyla použita na dalších strojích. [24] 

  

 
Obr. 23.: Rotační třídič DELČ [24] 

 

 
Obr. 24.: Třídící síto DELČ [25] 
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3. Návrh třídiče pro předběžné třídění 

Pro třídič je proveden výběr konstrukčního provedení a pak následné 

potřebné návrhové výpočty. 

3.1. Požadavky na zařízení 

Třídič je navržen pro třídící výkon 1000 m3/h. Třídí malá zrna nečistot 

od štěrku frakce 32 – 63 mm, přičemž požadovaná separační hranice je 

25 mm. Musí být možné vestavět zařízení do železničního vozidla, resp. 

do průjezdného průřezu, který je dán normou EN 14033. Dále musí splnit 

požadavek pří jízdě stroje v oblouku a převýšení tretě, kdy musí být stále 

vodorovná třídící plocha, aby bylo zajištěno optimální čištění štěrku. 

 

3.2. Výběr konstrukčního řešení třídiče 

Dále jsou popsány tři možné varianty pro konstrukční řešení třídiče. 

Jedná se o návrhy, které ještě nebyly použity ani ověřeny na čističkách 

štěrkového lože v praxi. Návrhy jsou vypracovány s ohledem na malé 

zástavbové rozměry ve stroji a vycházejí z požadavků na zařízení. 

Zpracování nejvhodnějšího návrhu je popsáno dále.  

 

3.2.1. Varianta 1 

První varianta na Obr. 25 se skládá ze řetězového dopravníku, kde 

by mezi řetězy bylo upevněno třídící síto podobě jako u systému DELČ. 

Dopravník je uložen na pružinách a byl by rozkmitáván hřídelí 

s nevývažkem. Materiál by byl dopravníkem posouván a nevývažkem 

nadhazován. Podsítná frakce by propadávala sítem na skluzy a ty by 

materiál odváděly z třídiče, aby podsítná frakce nepropadávala znovu 

sítem ve vratné větvi dopravníku. Pro možnost použití skluzů, by musely 

být použity čtyři hřídele s řetězovými koly. Třídič by byl upevněn na 

naklápěcím rámu, který by byl uložen v čepech.  
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Obr. 25.: Třídič varianta 1 

 

3.2.2. Varianta 2 

Varianta 2 je obdobná s první variantou, s rozdílem v rozkmitání 

třídícího síta. V tomto řešení se uvažuje použití více řetězových kol 

v horní větvi dopravníku viz Obr. 26, kdy řetěz procházející mezi 

řetězovými koly bude rozkmitával síto a tím nadhazoval a čistit 

dopravovaný materiál. 

 

 
Obr. 26.: Třídič varianta 2 
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3.2.3. Varianta 3  

Třetí varianta je řešení jako hvězdicové třídící síto uložené na 

naklápěcím rámu viz Obr. 27. Třídič se skládá z hřídelí, na kterých jsou 

nasunuty třídící hvězdice. Přenos kroutícího momentu mezi hřídeli by byl 

zajištěn řetězovým převodem. 

 

 
Obr. 27.: Třídič varianta 3 

 

 Z výše uvedených variant byla vybrána varianta 3 a to z důvodu 

jednodušší konstrukce a malých zástavbových rozměrů. Navíc je tento 

druh třídiče v jiných průmyslových odvětví používán. 
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3.3. Provozně technologické výpočty třídiče 

3.3.1. Rychlost postupu materiálu 

Základní parametry třídiče, potřebné pro výpočet rychlosti postupu 

materiálu jsou uvedeny v Tab. 1. Optimální třídění železničního štěrku 

nastává při výšce vrstvy přibližně 80 mm. Pro tento požadavek byl zvolen 

koeficient vrstvy kv=1,2, který je vynásoben rozměrem největšího zrna 

frakce dle vzorce (1). Z důvodu nahodilého pohybu materiálu po třídiči je 

počítáno s koeficientem plnění kϕ, který je roven 0,9. Výsledná potřebná 

rychlost postupu materiálu třídičem je zjištěna ze vzorce (2). 

 

Tab. 1.: Parametry třídiče 

Parametr Veličina Hodnota Jednotky 

Třídící výkon Q 1000 m3/h 

Činná šířka třídiče w 1,68 m 

Největší zrno frakce umax 63 mm 

 

ℎ𝑣 = 𝑘𝑣 . 𝑢𝑚𝑎𝑥 = 1,2 . 63 = 75,6 𝑚𝑚 (1)     

 

𝑣 =
𝑄

𝑤 . ℎ𝑣 . 𝑘𝜑 . 3 600 
=

1 000

1,68 .  0,0756 . 0,9 . 3600 
= 2,43 𝑚/𝑠 (2)     

 

3.3.2. Postup materiálu třídičem 

Pro popsání pohybu materiálu třídičem je využito teorie šikmého 

vrhu, kde každá hvězdice musí zrno vrhnout na další hvězdici (Obr. 28). 

Aby byl materiál posouván, musí být dolet materiálu D větší než bude 

osová vzdálenost a mezi kotouči. Obvodová rychlost kotoučů v0 se rovná 

rychlosti posuvu materiálu. Hodnota úhlu vrhu α je zvolena na 25°. Tato 

hodnota se jeví jako optimální pro následnou volbu geometrie hvězdice. 

Osová vzdálenost je přibližně odhadována na 300 mm. Dolet materiálu 

je vypočítán ze vzorce (3) a výška vrhu zjištěna ze vzorce (4). 
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Obr. 28: Schéma šikmého vrhu 

 

 

𝐷 =
𝑣2

𝑔
. 𝑠𝑖𝑛2𝛼 =

2,432

9,81
. sin(2. 25) = 0,461 𝑚 = 461 𝑚𝑚 (3)     

 

 

ℎ =
𝑣2. 𝑠𝑖𝑛2 𝛼

2  . 𝑔
=

2,432. 𝑠𝑖𝑛2 25

2  .  9,81
= 0,054 𝑚 = 54 𝑚𝑚 (4)     

 

Podmínka pro teoretický posun materiálu je splněna. Dolet je větší 

než hodnota osové vzdálenosti.  

 

3.3.3. Účinnost postupu  

Při postupu materiálu třídičem dochází k prokluzu, teoretická 

účinnost posuvu ηp je odhadnuta vzorcem (5) z porovnání rychlostí v  

a vx rychlosti vrhu ve směru x vztah (6). 

 

𝑣𝑥 = 𝑣. 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 2,43. 𝑐𝑜𝑠25 = 2,20 𝑚/𝑠 (5)     

 

η𝑝 =
𝑣𝑥

𝑣
=

2,20

2,43
= 0,90  

 

(6)     

 Vypočtená  teoretická účinnost je relativně vysoká. K zabránění 

zahlcení třídiče je zvolena účinnost 70 %. 
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3.3.4. Volba geometrie hvězdice 

 Průměr hvězdice d je s ohledem na zástavbové rozměry zvolen na 

370 mm. Potřebné otáčky hvězdic se započtenou účinností posuvu jsou 

vypočteny dle vzorce (7). Úhel β sklonu paprsku hvězdice je zvolený na 

50°. Železniční štěrk se skládá ze 70% ze zrn štěrku o velikosti 65 mm  

a zbytek jsou zrna meších rozměrů nejenom nečistot, ale i bahna. Proto 

bylo při návrhu geometrie kotouče uvažováno tak, aby nedošlo 

k zasekávání zrn štěrku mezi paprsky. Proto je zvolen počet paprsků 

hvězdice co největší možný a to 11. Přesto se jedná o přibližný návrh 

geometrie hvězdice (Obr. 29). Nalezení optimálního tvaru hvězdice by 

mohlo být možné až po zkušebním testování. 

 

 
Obr. 29.: Geometrie hvězdice 

 

𝑛 =
𝑣

2. 𝜋.
𝑑
2 . η𝑝

=
2,43

2. 𝜋.
0,37

2 . 0,7
= 2,61 𝑜𝑡/𝑠 =  179 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛 (7)     

 

3.3.5. Výpočet potřebného momentu 

Pro správnou funkci třídiče je třeba zajistit potřebný moment Mh 

pro posuv štěrku na další hvězdice, který je třeba vyvinout na jednom 

hřídeli. Nejdříve zjistíme hmotnost materiálu na jednom hřídeli podle 

vzorce (8), kde počítáme s měrnou hmotností materiálu 1800 kg/m3. 

Dále zjistíme sílu F, která působí na obvodu kotouče vztah (9). Tuto sílu 

navýšíme ještě o 40% z důvodu zajištění rezervy. Tato síla musí být 
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schopna odvrhnout materiál (Obr. 30), proto je vynásobena gravitačním 

zrychlením. Přibližný potřebný moment je zjištěn dle vzorce (10). 

 
Obr. 30.: Síla na hvězdici 

 

𝑚 = 𝑡𝑚. 𝑤. ℎ𝑣 . 𝜌 = 0,2 . 1,68 . 0,0756 . 1800 = 45,73 𝑘𝑔 (8)     

 

𝐹 = 𝑚 . 𝑔 . 1,4 = 45,73 . 9,81 . 1,4 = 628,33 𝑁 (9)     

 

𝑀ℎ = 𝐹.
𝑑

2
= 628,33 .

0,37

2
= 116,24 𝑁𝑚 (10)  
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3.4. Výpočet pohonu 

3.4.1. Výpočet potřebného výkonu 

Na Obr. 31 je znázorněno schéma pohonu zařízení, které se skládá 

z hřídelí uložených v ložiskách pohánějící elektromotor s kuželovou 

převodovkou. Přenos kroutícího momentu mezi jednotlivými hřídeli je 

zajištěn řetězovým převodem. Na hřídelích jsou nasunuty třídící hvězdice. 

Z důvodu zástavbových rozměrů je použito osm hřídelí. Uvažuje se, že 

na každém hřídeli bude materiál předčištěn o 5 %, tím pádem na konci 

třídiče bude předčištěn o 40 %. Pro rovnoměrnější zatížení řetězového 

převodu je volen pohon vždy pro čtyři hřídele. 

 

 
Obr. 31.: Schéma pohonu 

 

 Ze vzorce (11) zjistíme potřebný celkový kroutící moment pro čtyři 

hřídele. Dále ze vzorce (12) vypočteme potřebný výkon zařízení pro 

posuv materiálu, kde jsou zahrnuty účinnosti jednotlivých komponent dle 

Tab. 2. Při provozu stroje se nesmí stát, že by se třídič zahltil a zastavil, 

jelikož při této situaci by se musel celý stroj zastavit a materiál ručně 
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z třídiče vyndat. Proto pro zajištění plynulého chodu zařízení je vypočtený 

výkon navýšen o 1,4 dle vzorce (13). Tříděný materiál také může 

vyvinout větší odpor než bylo uvažováno při výpočtech. 

 

Tab. 2.: Rozpis účinností pohonu 

Název Index Hodnota 

Účinnost kuželové převodovky ηp 0,96 

Účinnost ložiska ηlož 0,96 

Účinnost řetězového převodu ηř 0,98 

 

 

𝑀𝑘𝑐 = 𝑀ℎ . 𝑖 =  116,24 . 4 = 464,96 𝑁𝑚  (11)    

 

𝑃 =
𝑀𝑘𝑐 . 𝜔𝑘

ηř
3 . η𝑙𝑜ž

8  . η𝑝 
=

𝑀𝑘𝑐  . 2𝜋. 𝑛

ηř
3 . η𝑙𝑜ž

8  . η𝑝 
=

464,96 . 2𝜋. 2,61

0,963 . 0,988 . 0,96 
 = 10 552,2  𝑊 (12)  

 

𝑃𝑝 = 1,4 .  𝑃 = 1,4 . 10 552,2 = 14 773 𝑊 (13)  

 

3.4.2. Volba motoru 

Dle vypočtených hodnot výkonu je volen asynchronní třífázový 

elektromotor s kuželovou převodovkou o výkonu Pm=15 kW. Motor je 

s externím ventilátorem z důvodu práce stroje v náročných podmínkách 

a to především ve vysoké prašnosti, vysoké okolní teplotě v letních dnech 

a pro možnost využití krátkodobého přetížení motoru. Zvolený převodový 

motor má přibližně stejné otáčky jaké jsou požadované na hvězdicích pro 

splněný třídícího výkonu. Elektromotor je zapojen s frekvenčním 

měničem a to z důvodu možnosti změny otáček v závislosti na aktuálním 

stavu vlhkosti tříděného materiálu. Parametry elektromotoru jsou 

uvedeny v Tab. 3. [26] 

 

Tab. 3.: Parametry elektromotoru s kuželovou převodovkou [26] 

Název Index Hodnota Jednotka 

Výkon motoru Pm 15 kW 

Výstupní otáčky na 174 ot/min 

Výstupní kroutící moment Mkm 820 Nm 

Převodový poměr ipř 8,48 - 

Otáčky motoru nm 1474 ot/min 

Dutý hřídel dh 50 mm 

Hmotnost mm 183 kg 
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3.5. Výpočet řetězového převodu  

Výpočet řetězového převodu mezi dvěma hřídeli je proveden dle 

normy ČSN 01 4809. Převodový poměr mezi hřídeli je roven 1 a volený 

počet zubů je 17.  [27] 

 

3.5.1.  Volba řetězu 

Pro volbu řetězu nejdříve upravíme přenášený výkon dle vzorce 

(14). Třídič pracuje s lehkými rázy, proto je zvolen činitel rázů Y=2. Podle  

Tab. 4 volím činitel výkonu Χ, který je roven 0,53. Dále dle Tab. 5 je 

zvolen činitel mazání 𝜇=1. Mazání je zajištěno mazací soustavou. Činitel 

provedení 𝜑 je 1. [27] 

 

Tab. 4.: Činitelé výkonu [27] 

 

 

Tab. 5.: Činitelé mazání [27] 

 

 

𝑃𝐷 =
𝑃𝑚

𝜇. 𝜑. Χ
=

15

1 . 1 . 0,53
= 28,9 𝑘𝑊 (14)      

 

Podle vypočteného výponu PD je volen dle diagramu (Obr. 33) řetěz 

24-B v dvouřadém provedení (Obr. 32). 
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Obr. 32.: Válečkový řetěz [28] 

 

 
Obr. 33.: Diagram návrhu řetězu B [27] 

 

3.5.2.  Výpočtová kontrola zvoleného řetězu 

Pro vybraný řetěz je provedena výpočtová kontrola. Parametry, 

potřebné k provedení kontrolních výpočtů a vybraného řetězu jsou 

uvedeny v Tab. 6. Ze vzorce (15) je vypočítán průměr  roztečné kružnice. 

Obvodová rychlost řetězu je zjištěna dle vzorce (16). 
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Tab. 6.: Parametry řetězu [28] 

Označení p (mm) Plocha 

článku 

(cm2) 

Síla 

k přetržení 

(kN) 

Hmotnost 

(kg/m) 

24 B – 2  38,1 11,09 280 13,5 

 

𝑑𝑟 =
𝑝

sin
180°

𝑧1

=
38,1

sin
180°

17

= 207,35 𝑚𝑚 (15)  (1)  

 

𝑣𝑟 =
𝑑. 𝑛1

19 100
=

207,35 .  174

19 100
= 1,89 𝑚/𝑠 (16)  (2)  

 

Podle vypočtené obvodové rychlosti řetězu je provedena kontrola dle 

diagramu přípustné obvodové rychlosti Obr. 34. Tato kontrola je splněna. 

 

 
Obr. 34.: Diagram přípustné obvodové rychlosti řetězů [27] 

 

Dále je vypočtena dle vzorce (19) celková tahová síla, která se 

skládá z obvodové síly způsobené účinkem odstředivé síly dle vzorce (18)  

a obvodové síly od přenášeného výkonu viz vzorec (17). Z této síly 
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zjistíme výpočtový tlak v kloubu řetězu ze vzorce (20) a porovnáme jej 

s dovoleným tlakem ze vzorce (21). Pro výpočet dovoleného tlaku 

odečteme hodnoty činitele tření z Obr. 35 a hodnoty tlaku v kloubu řetězu 

Obr. 36. 

 

𝐹𝑂 =
𝑃𝑚. 1000

𝑣𝑟
=

15 .  1000

1,89
= 7 936,5 𝑁 (17)  (3)  

 

𝐹𝑂𝐶 = 𝑞. 𝑣𝑟
2 = 13,5 . 1,892 = 48,22 𝑁 (18)  (4)  

 

𝐹𝑡 = 𝐹𝑂 +  𝐹𝑂𝐶 = 7 936,5 + 48,22 = 7 984,72 𝑁 (19)  (5)  

 

𝑝𝑝 =
𝐹𝑡

𝑆
=

7 984,72

11,09
= 719,9 𝑁/𝑐𝑚2 (20)  (6)  

 

 
Obr. 35.: Činitel tření [27] 

 

 
Obr. 36.: Směrný tlak v kloubu řetězu [27] 
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𝑝𝑑 = 𝑝1 . λ = 2 217 . 0,5 = 1 108,5 𝑁/𝑐𝑚2 (21)  (7)  

 

𝑝𝑝 = 719,9 ≤ 𝑝𝑑 = 1 108,5 𝑁/𝑐𝑚2 

 

Dovolený tlak v kloubu řetězu je větší než provozní. Podmínka je 

splněna. 

 

Součinitel bezpečnosti proti přetržení při statickém zatížení: 

Podle vzorce (22) vypočítáme součinitel proti přetržení při statickém 

zatížení, kde FB je pevnost řetězu při přetržení dle Tab. 6. Musí být 

splněna podmínka, kdy je součinitel bezpečnosti vetší než 7. 

 

𝑘𝑠 =
𝐹𝐵

𝐹𝑡
≥ 7 (22)  (8)  

 

𝑘𝑠 =
280 000

7 984,72
= 35,1 ≥ 7 

 

Podmínka je splněna.  

 

Součinitel bezpečnosti proti přetržení při dynamickém tlaku: 

Ze vzorce (23) zjistíme součinitel proti přetržení při dynamickém 

tlaku, který musí být vetší než 5. 

 

𝑘𝑑 =
𝐹𝐵

𝐹𝑡. 𝑌
≥ 5 (23)  (9)  

 

𝑘𝑑 =
280 000

7 984,72 .  2
= 17,53 ≥ 5 

 

Součinitel proti přetržení je 17,53. Podmínka je splněna. 

 

Výpočet počtu článků řetězu ze zvolené osové vzdálenosti: 

 Výpočet počtu článků je proveden ze vzorce (24). Z důvodu 

zástavbových rozměrů je zvolena osová vzdálenost 300 mm. 

 

𝑥 = 2 .
𝑎

𝑝
+  

𝑧1 +  𝑧2

2
+ (

𝑧2 − 𝑧1

2𝜋
)

2

.
𝑝

𝑎
 (24)  (10)  

 

𝑥 = 2 .
300

38,1
+  

17 +  17

2
+ (

17 − 17

2𝜋
)

2

.
38,1

300
= 32,74 
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Počet článků je volen sudý a to 32. 

 

Výpočet osové vzdálenosti: 

Podle zvoleného počtu článků přepočteme osovou vzdálenost ze 

vzorce (25). 

 

𝑎 =
𝑝

8
[2𝑥 −  𝑧1 −  𝑧2 + √(2𝑥 −  𝑧1 −  𝑧2)2 − 𝐹 (𝑧2 − 𝑧1)2] (25)  (11)  

 

𝑎 =
38,1

8
[2 . 32 −  17 −  17 + √(2 . 32 −  17 −  17)2 − 𝐹 (17 − 17)2] =  285,75 𝑚𝑚 

 

3.6. Volba ložisek 

S ohledem na osovou vzdálenost řetězového převodu a dostatečnou 

tuhost uložení hřídele je zvolen největší možný ložiskový domek UPC 

(Obr. 37) pro hřídel o průměru 70 mm. Parametry ložiska jsou uvedeny 

v Tab. 7.. Parametry ložiskového domku UPCTab. 7. Obr. 37.: Ložiskový 

domek UPC   

 

 
Obr. 37.: Ložiskový domek UPC  [29] 

 

Tab. 7.. Parametry ložiskového domku UPC  [29]  

Průměr 

hřídele 

Rozměry (mm) C 

(kN) 

C0 

(kN) c l r n e F2 

70 79,4 266 210 156 27 28 45 62 
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3.6.1. Výpočet reakcí v ložiskách 

Reakce působí ve dvou směrech Obr. 38. Ve směru x je reakce od 

výsledné síly v řetězovém převodu Fvr a reakční síly od uložení 

elektromotoru FRm. Ve směru y od působení spojitého zatížení q a síly 

vzniklé od působení hmotnosti elektromotoru FGm. Vzdálenost h 

řetězového kola od ložiska je 100 mm, vzdálenost mezi ložisky l je rovna 

1800 mm a rozměr n vzdálenost elektromotoru od ložiska je 250 mm. 

 

 
Obr. 38.: Silové poměr y na hřídeli 

 

Reakce ve směru x: 

 Výslednou sílu v řetězovém převodu Fvr vypočítáme s dostatečnou 

přesností ze zjednodušeného vzorce (27). Nejdříve zjistíme tečnou sílu 

FTr přenášenou řetězovým převodem viz vzorec (26). Podle vzorce (28) 

vypočítáme reakční sílu vzniknutou od uložení elektromotoru, vzdálenost 

uložení lp je 240 mm. Dle silových poměrů je sestavena momentová 

rovnováha k bodu A dle vzorce (29) a silová rovnováha ve směru x ze 

vztahu (30). Z těchto dvou rovnic jsou dopočtené reakce AX a Bx. [30] 
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𝐹𝑇𝑟 =
𝑀𝑘𝑚

𝑑
2

=
820 000

207,35
2

= 7 909,33 𝑁 (26)  (12)  

 

𝐹𝑣𝑟 =  1,15 .  𝐹𝑇𝑟 = 1,15 . 7 909,33 = 9 095,73 𝑁 (27)  (13)  

 

𝐹𝑅𝑚 =
𝑀𝑘𝑚

𝑙𝑝
=

820 000

240
= 3 416,67  𝑁 (28)  (14)  

 

𝑀𝐴: 𝐹𝑅𝑚. 𝑛 − 𝐵𝑥 . 𝑙 + 𝐹𝑣𝑟  . (𝑙 + ℎ) = 0 (29)  (15)  

 

𝐵𝑥 =
 𝐹𝑅𝑚. 𝑛 + 𝐹𝑣𝑟  . (𝑙 + ℎ)

𝑙
=

3 416,67 . 250 + 9 095,73. (1800 + 100)

1800
= 10 075,6 𝑁 

 

𝑥: 𝐴𝑥 + 𝐵𝑥 − 𝐹𝑣𝑟 + 𝐹𝑅𝑚 = 0 (30)  (16)  

 

𝐴𝑥 = 𝐹𝑣𝑟 − 𝐵𝑥 − 𝐹𝑅𝑚 = 9 095,73 − 10 075,6 − 3 416,67 = −4 396,54 𝑁 

 

Reakce ve směru y: 

 Na hřídel působí ve směru y spojité zatížení od hmotnosti tříděného 

materiálu vypočítané ze vztahu (31) a spojité zatížení od hmotnosti 

hvězdic nasazených na hřídeli zjištěné dle vzorce (32). Hmotnost jedné 

hvězdice je 12 kg a jejich počet na hřídeli je 34. Dle vzorce (33) je 

vypočtena síla vznikající od hmotnosti elektromotoru. Dále je provedena 

momentová rovnováha k bodu A podle vzorce (34) a silová rovnováha ve 

směru y dle vzorce (35). Z těchto dvou rovnic jdou dopočteny výsledné 

reakce Ay a By. 

 

𝑞𝑚 =
𝑚 . 𝑔

𝑤
=

45,73 . 9,81

1,68
= 266,86 𝑁/𝑚 (31)  (17)  

 

𝑞𝑘 =
𝑚𝑚. 𝑖𝑘. 𝑔

𝑤
=

12 .  34  .  9,81

1,68
= 2 382,42 𝑁/𝑚 (32)  (18)  

 

𝐹𝐺𝑚 = 𝑚𝑚 . 𝑔 = 183 . 9,81 = 1 795,2 𝑁 (33)  (19)  

 

 𝑀𝐴 : −  𝐹𝐺𝑚 . 𝑛 + (𝑞𝑚 + 𝑞𝑘) . 𝑙 .
𝑙

2
− 𝐵𝑌.  𝑙 = 0 (34)  (20)  

 

𝐵𝑦 =
− 𝐹𝐺𝑚 . 𝑛 + (𝑞𝑚 + 𝑞𝑘) . 𝑙 .

𝑙
2

𝑙
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𝐵𝑦 =
−1 795,2 .  250 + (266,86 + 2 382,42) .  1,8 .  

1800
2

1800
= 2 135 𝑁 

 

𝑦: −  𝐹𝐺𝑚  − (𝑞𝑚 + 𝑞𝑘). 𝑙 + 𝐵𝑦 + 𝐴𝑦 = 0 (35)  (21)  

 

𝐴𝑦 = 𝐹𝐺𝑚 + (𝑞𝑚 + 𝑞𝑘). 𝑙 − 𝐵𝑦 

 

𝐴𝑦 = 1 795,2 + (266,86 + 2 382,42) .  1,8 − 2 135 = 4 428,9 𝑁 

 

3.6.2. Výpočet ložiska  

Pro výpočet trvanlivosti ložiska se počítá s největší reakcí působící 

v ložiskách viz vzorec (36). Podle vzorce (37) je vypočtená hodinová 

trvanlivost ložiska, kde C je dynamická únosnost ložiska, B celková 

radiální reakce a p je exponent trvanlivosti, který je pro kuličková ložiska 

roven 3. 

 

𝐵 = √𝐵𝑥
2 + 𝐵𝑦

2 = √10 075,62 + 2 1352 = 10 299,32 𝑁  (36)  (22)  

 

𝐿ℎ = (
𝐶

𝐵
)

𝑃 106

60 .  𝑛𝑚
= (

45 000

10 299,32
)

3 106

60 .  174
= 7 989,34 ℎ (37)  (23)  

 

Při výsledné trvanlivosti a při provozu stroje 10 měsíců v roce budou 

ložiska stačit přibližně na 5 let provozu. 

 

3.7. Návrh hřídele   

S ohledem na zvolené ložisko a eliminaci otlačení mezi hvězdicemi a 

hřídelí je zvolena jako hřídel čtyřhranná tyč 80x80 mm z materiálu 

16MnCr5 (ČSN 14 220). Mez kluzu σkt materiálu je 440 MPa. Na hřídel 

jsou nasunuty hvězdice se čtyřhrannou dírou. Hřídel je namáhána 

kombinovaným namáháním a to na ohyb a krut.  

 

3.7.1.  Namáhání na ohyb 

Ohybové namáhání působí ve dvou rovinách. Ve směru x (Obr. 40) od 

výsledné síly od řetězového převodu a reakční síly od uložení 

elektromotoru viz vzorec (38).A ve směru y (Obr. 39) je maximální 

ohybové napětí v místě ve vzdálenosti x=1 250 mm a jeho hodnota je 

zjištěna ze vzorce (39). Výsledný maximální ohybový moment je 
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vypočten ze vztahu (40). Modul průřezu v ohybu je vypočten ze vzorce 

(41) a výsledné ohybové napětí je zjištěno dle vztahu (42). 

 

 
Obr. 39.: Průběh ohybového momentu v ose y 

 

 
Obr. 40.: Průběh ohybového momentu v ose x 
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𝑀𝑜𝑥𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑣𝑟  .  ℎ = 9 095,73 . 100 = 909 573 𝑁𝑚𝑚 (38)  (24)  

 

𝑀𝑜𝑦𝑚𝑎𝑥 = −𝐹𝐺𝑚 . 𝑥 +  𝐴𝑦(𝑥 − 𝑛) − (𝑞𝑚 + 𝑞𝑘).
(𝑥 − 𝑛)

1000
 .

(𝑥 − 𝑛)

2
 (39)  (25)  

 

𝑀𝑜𝑦𝑚𝑎𝑥 = −1 795,2 .1 250 + 4 428,9. (1 250 − 250) − 2 649,3 .
(1 250 − 250)2

2.1000
  

 

𝑀𝑜𝑦𝑚𝑎𝑥 = 860 250 𝑁𝑚𝑚 

 

𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥 = √𝑀𝑜𝑥𝑚𝑎𝑥
2 + 𝑀𝑜𝑦𝑚𝑎𝑥

2   (40)  (26)  

 

𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥 = √909 5732 + 860 2502 = 1 251 939,7 𝑁𝑚𝑚 

 

𝑊𝑜 =
𝑎3

6
=

803

6
= 85 333.33 𝑚𝑚3 (41)  (27)  

 

𝜎𝑜 =
𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑜
=

1 251 939,7

85 333
= 14,67 𝑀𝑃𝑎 (42)  (28)  

 

3.7.2.  Namáhání na krut 

Hřídel je namáhána kroutícím momentem Mkm od elektromotoru. 

Předpokládá se lineární úbytek kroutícího momentu (Obr. 41), jelikož na 

každé hvězdici dojde k úbytku vlivem odporu tříděného materiálu. Ze 

vzorce (43) je zjištěn modul průřezu v krutu.  Výsledné napětí v krutu je 

vypočteno ze vztahu (44). 

 

 
Obr. 41.: Průběh kroutícího momentu na hřídeli  
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𝑊𝑘 =
𝜋. 𝑎3

16
=

𝜋. 803

16
= 100 530,96 𝑚𝑚3 (43)  (29)  

 

𝜏 =
𝑀𝑘𝑚

𝑊𝑘
=

820 000

100 530,96
= 8,15 𝑀𝑃𝑎 (44)  (30)  

 

3.7.3.  Kombinované namáhání 

Pro výpočet kombinovaného namáhání hřídele dle vzorce (45), je 

uvažována pevnostní hypotéza HMH, kde je 𝛼 = √3. Dále je zjištěna 

statická bezpečnost ks ze vzorce (46). 

 

𝜎𝑟𝑒𝑑 = √𝜎𝑜
2 + (𝛼. 𝜏)2 = √14,672 + (√3 . 8,15)2 = 20,4 𝑀𝑃𝑎 (45)  (31)  

 

 𝑘𝑠ℎ =
𝜎𝑘𝑡

𝜎𝑟𝑒𝑑
=

440

20,4
= 21,6 (46)  (32)  

 

Statická bezpečnost vychází vysoká, zvolený hřídel vyhovuje 

statické kontrole. 

 

3.8. Návrh pera 

Pro přenos kroutícího momentu z hřídele na náboj řetězového kola 

je použito pero. Pro hřídel o průměr 65 mm je voleno pero o rozměrech 

20x12. Dle vzorce (47) je vypočtena minimální délka pera. Dovolený tlak 

je pro neposuvný náboj 120 MPa. [31] 

 

 𝑙𝑝 ≥
4 .  𝑀𝑘𝑚

𝑝𝐷 . ℎ . 𝑑ℎ
=

4 .  820 000

120 .  20 . 65
= 21,03 𝑚𝑚 (47)  (33)  

 

Pero je voleno s nejmenší možnou délku lp = 56 mm.  
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4.  Konstrukční návrh třídiče 

Podle návrhových výpočtů třídiče byl zkonstruován třídič, který 

splňuje požadované parametry na zařízení. V programu Autodesk 

Inventor byl vytvořený 3D model (Obr. 42), kde je naznačený i rám 

čističky štěrkového lože. Při konstruování byla snaha o použití 

normalizovaných prvků, jednoduchých konstrukčních uzlů a také 

zaručení vyměnitelnosti třídících hvězdic. Celé zařízení se skládá 

z několika hlavních částí. 

 

 
Obr. 42.: 3D model třídiče 

 

4.1.  Hlavní rám 

Na Obr. 43 je svařenec hlavního rámu zařízení. Rám je vytvořený 

z dvou profilů U 220 propojených dvěma obdélníkovými profily 

180x100x10. Na profily U jsou přivařeny bočnice, které jsou zhotoveny 

z plechu o tloušťce 10 mm. Bočnice mají výřezy pro vložení hřídelí a na 

konci jsou zahnuty o 90°. Čelo rámu je tvořeno profily 70x70x4, které 

jsou přivařeny na U profil. Do těchto profilů je přivařen plech o tloušťce 

5, který tvoří čelo třídiče Obr. 44. Bočnice jsou na konci zpevněny 

přidaným L profilem 65x65x7. Do hlavních obdélníkových profilů jsou 

vyvrtané díry a přivařeno pouzdro pro uložené třídiče. Na čele rámu je 

dále připevněn ohnutý plech, který brání zaseknutí materiálu mezi čelo 
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rámu a hvězdice. Pro odvod materiálu z třídiče je na rám připevněn 

plech s výřezy pro kotouče. Ten je navržen na čištění poslední hřídele 

s kotouči a odvod přečištěného materiálu z třídiče. Pro odvod odpadu 

z třídění jsou na bočnice přišroubované skluzy. Na hlavní rám jsou 

přivařeny držáky pro zakrytování, uložení motorů a uchycení 

hydromotoru. 

 

 
Obr. 43.: Hlavní rám 

 

 
Obr. 44.: Čelo hlavního rámu 
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4.2. Hřídele 

Hřídele jsou navrženy z čtyřhranné tyče 80x80 mm z materiálu 

16MnCr5 (ČSN 14 220). Na tyto hřídele jsou nasunuty hvězdice 

s čtyřhrannou dírou a mezi hvězdice jsou vloženy distanční podložky viz 

Obr. 46. Pojištění hvězdic proti axiálnímu posuvu je zajištěno KM 

maticemi. Kotouče jsou vyrobeny ve dvou provedeních, ty mají vůči 

sobě pootočenou čtvercovou díru o 15° a na hřídel jsou nasazovány po 

dvojících. Tímto pootočením je sníženo riziko zaseknutí materiálu 

v třídiči. Materiál hvězdic je S355J2 (ČSN 11 503). Dále jsou na hřídele 

nasazena řetězová kola, která jsou zajištěna pojistnou deskou, šroubem 

a podložkou s nosem proti axiálnímu posunutí (Obr. 45). Přenos 

kroutícího momentu je zajištěn pomocí pera. U vstupního hřídele je 

axiální zajištění ložiska provedeno KM maticí a MB podložkou.  

U ostatních hřídelí je to pomocí pojistné desky, šroubu a podložky 

s nosem. 

 

 
Obr. 45.: Uložení hvězdic na hřídeli 

 

 
Obr. 46.: Hřídel s hvězdicemi 
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4.3. Pohon 

Hřídele jsou uloženy do ložiskových domků UPC a ty jsou 

přišroubovány na hlavní rám do U profilů (Obr. 47). Šrouby  

jsou zajištěny samojistnými maticemi s nekovovou vložkou. Motory 

s převodovkou jsou nasunuty na vstupní hřídele a jsou zajištěny 

pojistnou deskou, šroubem a podložkou s nosem. K rámu jsou uchyceny 

držákem viz Obr. 48. Ložiska a řetězový převod jsou zakryty plechovými 

kryty. Hřídele jsou zatěsněny vloženými plechy z vysoce 

otěruvzdorného plechu Hardox o tloušťce 8 mm, do kterých jsou 

vyříznuty otvory pro hřídele jako na bočnicích hlavního rámu. Dále je na 

plech je přivařen profil L 70x70x6 mm. Tento profil je přišroubován 

k bočnici hlavního rámu viz  Obr. 49. Těsnění ložisek je provedeno 

pomocí labyrintového těsnění vytvořeného bočnicemi a kroužky na 

hřídelích. 

 

 
Obr. 47.: Uložení ložiskových domků UPC 
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Obr. 48.: Držák elektro motorů 

 

 
Obr. 49.: Uložení bočnic a zakrytování 

 

4.4. Násypka 

Pro usměrnění materiálu z dopravníku nad třídičem a zamezení 

spadu materiálu mimo třídič je navržena násypka zobrazena ne Obr. 50. 

Jedná se o svařenec z plechu o tloušťky 5 mm. Na tento plech jsou 
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přivařeny držáky pro upevnění násypky na třídič. Násypka je upevněna 

na čele hlavního rámu a na bočnicích. 

 
Obr. 50.: Násypka  

 

4.5. Naklápění 

Třídič je uložený na rámech pro možnost natočení třídiče o úhel 6° 

Obr. 51. Tento úhel odpovídá max. převýšení tratě 150 mm v oblouku 

pro normální rozchod 1435 mm. Jedná se o svařence z materiálu 

S235JG1 (ČSN 11 373). Třídič je k těmto rámům připevněn pomocí 

hřídele a čepu. Pro uložení hřídele jsou použita dvě kluzná ložiska 

s přírubou, která jsou vložena do svařence rámu, zajištěna podložkou, 

KM maticí a MB podložkou (Obr. 52). Hřídel je vložena do pouzdra 

v hlavním rámu třídiče a zajištěna KM maticí, MB podložkou a perem proti 

pootočení. Při tomto uložení je zajištěn třídič proti axiálnímu posunutí ve 

směru osy naklápění. Druhé uložení třídiče je provedeno čepem , ten je 

zajištěn příložkou proti protáčení v rámu viz Obr. 53. Naklopení třídiče  

je provedeno jedním přímočarým hydraulickým motorem se zdvihem 230 

mm, průměrem válce 90 mm a pístnice 50 mm. Na hlavní rám je 

připevněn sklonoměr pro měření úhlu natočení třídiče. 
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Obr. 51.: Naklopení třídiče 

 

 
Obr. 52.. Hřídel naklápění 
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Obr. 53.: Čep naklápění 

 

4.6. Zástavba třídiče ve stroji 

Na Obr. 54 je třídič umístěn v koncepčním návrhu železniční strojní 

čističky štěrkového lože. Třídič je umístěn pod dopravníkem pro 

vytěženého štěrkového lože a navazuje na něj klasický vibrační třídič Obr. 

55. V provozu by tedy dopravník na třídič dopravil vytěžený štěrk, 

materiál by byl navrženým třídičem přečištěn a pokračoval by na vibrační 

třídič a nakonec zpět do štěrkového lože. Pro odvod odpadu po čištění je 

pod oběma třídiči umístěný dopravník, který by odpad dopravoval do 

zásobníkových vozů umístěných za strojem. Tímto by se docílilo lepšího 

výsledku čištění štěrkového lože při zachování relativně malých 

zástavbových rozměrů. 

 

 
Obr. 54.: Zástavba třídiče ve stroji 
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Obr. 55.: Uložení třídiče ve stroji 
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5. Kontrolní výpočty 

V této části práce jsou provedeny pevnostní kontroly vybraných 

konstrukčních uzlů, frekvenční kontrola hlavního rámu a kontrola 

průjezdného profilu zastavěného třídiče v železniční strojní čističe 

štěrkového lože. 

5.1. Kontrolní výpočet čepů uložení třídiče 

Pro čepy naklápění třídiče je proveden kontrolní výpočet na střih  

a otlačení. Nejdříve zjistíme síly působící v uložení, jedná se o reakce 

(Obr. 56) vzniklé od síly G. Síla vzniká působením hmotnosti třídiče  

a tříděného materiálu v třídiči a je vypočtena dle vzorce (48). Hmotnost 

třídiče mt je 5 260 kg. Délka činné plochy třídiče lt je 2,450 m. Reakce 

v místě B je zjištěna z momentové rovnováhy k bodu A podle vzorce 

(49). Ze silové rovnováhy ve směru Y vzorec (50) vypočteme reakci 

v místě A. 

 

 
Obr. 56.: Reakce v čepech naklápění 

 

𝐺 = (𝑚𝑡 +  𝑚𝑚). 𝑔 = (𝑚𝑡 +  ℎ𝑣  . 𝑤 . 𝑙𝑡 . 𝜌) . 𝑔 (48)  (34)  

 

𝐺 = (5 260 +  0,0756 . 1,68 . 2,45 . 1800 ). 9,81 = 109 744,86 𝑁  
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𝑀𝐴: 𝐺 . 1 215 −  𝑅𝐵 . 2 490 = 0   (49)  (35)  

 

𝑅𝐵 =
𝐺. 1 215

2 490
=

109 744,86 . 1 215

2 490
= 53 550 𝑁 

 

𝑌: 𝑅𝐴 − 𝐺 + 𝑅𝐵 = 0   (50)  (36)  

 

𝑅𝐴 = 𝐺 − 𝑅𝐵 = 109 744,86 − 53 550 = 56 194,86 𝑁 

 

5.1.1. Kontrola čepu v místě A 

Uložení čepu v místě A je zobrazeno na Obr. 57. Při tomto uložení je 

provedena kontrola čepu na střih, otlačení a ohyb.  

 

Kontrola čepu na střih: 

 Kontrola čepu na střih je provedena podle vzorce (51). Pro materiál 

čepu E295 (ČSN 11 500) je dovolené smykové namáhání rovno 70 MPa. 

Průměr čepu dČA je roven 110 mm. 

 

 
Obr. 57.: Uložení čepu v místě A 
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𝜏 =
𝑅𝐴

𝜋. 𝑑č𝐴
2

4

≤ 𝜏𝐷 (51)  (37)  

 

𝜏 =
56 194,86 

𝜋. 1102

4

≤ 𝜏𝐷 

 

𝜏 = 5,9 ≤ 𝜏𝐷 = 70 𝑀𝑃𝑎 

 

 Kontrola čepu na střih vyhovuje. 

 

Kontrola čepu na otlačení: 

 Pro čep je provedena kontrola na otlačení podle vzorce (52). Kde 

délka plochy čepu lčA kontrolované na otlačení je rovna 120 mm.  

A dovolené otlačení pro materiál čepu je 35 MPa.  

 

𝑝č𝐴 =
𝑅𝐴

𝑙č𝐴 . 𝑑č𝐴
≤ 𝑝𝐷 (52)  (38)  

 

𝑝č𝐴 =
56 194,86

120 . 110
≤ 𝑝𝐷 

 

𝑝č𝐴 = 4,26 ≤ 𝑝𝐷 = 35 𝑀𝑃𝑎 

 

 Kontrola je splněna. 

 

Kontrola čepu na ohyb: 

 Ze vzorce (53) zjistíme ohybové napětí vznikající od síly RA na 

rameni lA = 95 mm. Modul průřezu v ohybu zjistíme ze vztahu (54). Pro 

materiál čepu je dovolené namáhání v ohybu rovno 100 MPa. Podle 

vzorce (55) provedeme kontrolu čepu na ohyb. 

 

𝑀𝑜č𝐴 = 𝑅𝐴. 𝑙𝐴 = 56 194,86 . 95 = 5 338 511,7 𝑁𝑚𝑚 (53)  (39)  

 

𝑊𝑜č𝐴 =
𝜋. 𝑑č

3

32
=

𝜋. 1003

32
= 98 174 𝑚𝑚3 (54)  (40)  

 

𝜎𝑜 =
𝑀𝑜č𝐴

𝑊𝑜č𝐴
≤ 𝜎𝐷𝑜 

 

(55)  (41)  
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𝜎𝑜 =
5 338 511,7

98 174
≤ 𝜎𝐷𝑜 

 

𝜎𝑜 = 54,4 ≤ 𝜎𝐷𝑜 = 100 𝑀𝑃𝑎 

 

 Kontrola čepu na ohyb je vyhovující. 

 

5.1.2. Kontrola čepu v místě B 

Uložení čepu B je zobrazeno na Obr. 58. Čep je kontrolován na střih 

a na otlačení. Kontrola na ohyb nebyla uvažována vzhledem  

k velkému průměru čepu a jeho relativně malé délce.  

 

 
Obr. 58.: Uložení čepu v místě B 

 

Kontrola na střih: 

Podle vzorce (56) je provedena kontrola čepu na střih. Průměr čepu 

dčA je 100 mm. Čep je vyroben z materiálu E295 (ČSN 11 500), pro který 

je dovolené napětí ve střihu 70 MPa. 

 

𝜏 =
𝑅𝐵

2.
𝜋. 𝑑č𝐵

2

4

≤ 𝜏𝐷 (56)  (42)  
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𝜏 =
53 550 

2.
𝜋. 1002

4

≤ 𝜏𝐷 

 

𝜏 = 3,4 ≤ 𝜏𝐷 = 70 𝑀𝑃𝑎 

 

Podmínka je splněna čep vyhovuje kontrole na střih. 

 

Kontrola čepu na otlačení: 

 Kontrolní výpočet na otlačení je proveden pro otlačení čepu v rámu 

dle vzorce (57) a kontrola otlačení kluzného ložiska podle vztahu (58). 

Rám je konstruován z materiálu S235JRG1 (ČSN 11 373) a jeho šířka  

a je 30 mm. Pro materiál rámu je dovolený tlak 30 MPa. Délka kluzného 

ložiska je 120 mm. Pro materiál kluzného ložiska je uvažován dovolený 

tlak 10 MPa.  

 

𝑝𝑟𝐵 =
𝑅𝐵

2. 𝑎 . 𝑑č𝐵
≤ 𝑝𝐷 (57)  (43)  

 

𝑝𝑟𝐵 =
53 550

2 . 30 . 100
≤ 𝑝𝐷 

 

𝑝𝑟𝐵 = 8,9 ≤ 𝑝𝐷 = 30 𝑀𝑃𝑎 

 

𝑝č𝐵 =
𝑅𝐵

𝑙𝑘𝑙 . 𝑑č𝐵
≤ 𝑝𝐷 (58)  (44)  

 

𝑝𝑟𝐵 =
53 550

120 . 100
≤ 𝑝𝐷 

 

𝑝𝑟𝐵 = 4,46 ≤ 𝑝𝐷 = 10 𝑀𝑃𝑎 

 

 

 Kontrola na otlačení vyhovuje. 
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5.2. Dynamická kontrola hřídele 

Pro hřídel je provedena dynamická kontrola pro vrub viz Obr. 59 

detail E, kde je největší ohybové namáhání ve vrubu. Kontrola je 

provedena pro vstupní hřídel, která je nejvíce namáhána. Při kontrole  

je uvažován střídavý ohyb a stálý krut. Mechanické vlastnosti materiálu 

potřebné pro výpočet jsou uvedeny v Tab. 8. Rozměry vrubu jsou 

zobrazeny na Obr. 60, vzdálenost x̅ vrubu od ložiska je rovna 66 mm. 

Průměr D je 80 mm, rozměr d je 77 mm a rádius r je 1 mm. 

 

 
Obr. 59.: Vstupní hřídel 

 
Obr. 60.: Rozměry vrubu 
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Tab. 8.: Mechanické vlastnosti materiálu 16MnCr5 [32] 

Název Index Hodnota Jednotka 

Mez pevnosti tahu σPt 640 MPa 

Mez kluzu tahu σKt 440 MPa 

Mez kluzu krut τK 264 MPa 

Mez únavy střídavý 

ohyb 

σC 176 MPa 

 

5.2.1. Stanovení ohybového momentu v místě vrubu 

V místě vrubu je zjištěn ohybový moment v rovině x dle vzorce (59) 

a v rovině y podle vzorce (60). Celkový ohybový moment je vypočítán 

ze vztahu (61). 

 

𝑀𝑜𝑥𝑥 = 𝐹𝑣𝑟 . (�̅� + ℎ) −  𝐵𝑥 . �̅� (59)  (45)  

 

𝑀𝑜𝑥𝑥 = 9 095,73 . (66 + 100) − 10 075,58 . 66 =  844 902,9 𝑁𝑚𝑚 

 

𝑀𝑜𝑦𝑥 = −𝐹𝐺𝑚 . 𝑥 +  𝐴𝑦(𝑥 − 𝑛) − (𝑞𝑚 + 𝑞𝑘).
(𝑥 − 𝑛)2

2.1000
  (60)  (46)  

 

𝑀𝑜𝑦𝑥 = −1 795,2 .1 984 + 4 428,9. (1 984 − 250) − 2 649,3 .
(1 984 − 250)2

2.1000
 

𝑀𝑜𝑦𝑥 = 134 903,5 𝑁𝑚𝑚 

 

𝑀𝑜𝑥 = √𝑀𝑜𝑥𝑥
2 + 𝑀𝑜𝑦𝑥

2 (61)  (47)  

 

𝑀𝑜𝑥 = √844 902,92 + 134 903,52 = 855 605 𝑁𝑚𝑚 

 

5.2.2. Výpočet činitele vrubu 

Výpočet činitele vrubu je zjištěn podle vzorce (62). Z diagramu 

činitele vrubu (Obr. 61) je odečtena hodnota pro vrub A, která  je 

αo=2,7. Pro materiál hřídele 16MnCr5 je zvolen součinitel vrubové 

citlivosti ηc =0,7.  
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Obr. 61.: Činitel tvaru [32] 

 

𝛽 = 1 + (𝛼𝑜 − 1) . 𝜂𝑐=1+(2,7-1).0,7=2,19 (62)  (48)  

 

5.2.3. Mez únavy  

 Mez únavy pro střídavý ohyb je vypočtena dle vzorce (63). 

Z diagramu na Obr. 62 je zjištěn součinitel vlivu velikosti na mez únavy 

vo, který je roven 1. Hřídel bude obráběná, a proto je volen typ povrchu 

4, pro který je zjištěný součinitel vlivu jakosti povrchu ηp z diagramu 

Obr. 63 roven 0,86. 

 
Obr. 62.: Diagram vlivu velikosti na mez únavy [32] 
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Obr. 63.: Diagram vlivu jakosti povrchu [32] 

 

𝜎𝑐𝑜𝑥 = 𝜎𝑐  .  𝑣𝑜  .  
𝜂𝑝

𝛽
= 176. 1.

0,86

2,19
= 69,11 𝑀𝑃𝑎 

 

(63)  (49)  

5.2.4. Napětí ve vrubu 

Ohybové napětí ve vrubu je zjištěno ze vzorce (64) a smykové 

napětí dle vzorce (65). 

 

𝜎𝑎𝑜 =
𝑀𝑜𝑥

𝑊𝑜𝑥
=

𝑀𝑜𝑥

𝜋 .  𝑑3

32

=
855 605

𝜋 .  773

32

= 19,1 𝑀𝑃𝑎 (64)  (50)  

 

𝜏𝑚 =
𝑀𝑘𝑚

𝑊𝑘
=

𝑀𝑘𝑚

𝜋 .  𝑑3

16

=
820 000

𝜋 .  773

16

= 9,15 𝑀𝑃𝑎 (65)  (51)  

 

5.2.5. Dynamická bezpečnost  

Výsledná dynamická bezpečnost ve vrubu je vypočtena ze vzorce 

(66). Jeho hodnota musí být větší než minimální dynamická bezpečnost 

kdmin  a ta  je rovna 1,3. 
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𝑘𝑑 =
√

1

(
𝜎𝑎𝑜

𝜎𝑐𝑜𝑥
)

2

+ (
𝜏𝑚

𝜏𝑘
)

2 ≥ 𝑘𝑑𝑚𝑖𝑛 (66)  (52)  

 

𝑘𝑑 =
√

1

(
19,1

69,11)
2

+ (
9,15
264 )

2 ≥ 𝑘𝑑𝑚𝑖𝑛 

 

𝑘𝑑 = 3,6 ≥ 𝑘𝑑𝑚𝑖𝑛 = 1,3 

 

 V místě vrubu je splněna dynamická bezpečnost. 

 

5.3. Pevnostní kontrola hlavního rámu 

Pro hlavní rám třídiče je provedena pevnostní kontrola metodou 

konečných prvků v programu Abaqus . Uvažuje se statické zatížení rámu 

od hmotnosti materiálu v třídiči a od součástí třídiče uložených na rámu. 

Výpočtový model je uložen v místě čepů a hydromotoru, kde je povolena 

rotační vazba kolem osy otáčení čepů. Zatížení je vneseno na plochy U 

profilů do bodu, který je svázaný s touto plochou. Jedná se o plochu, 

kde jsou uloženy ložiskové domky. Tam bude při provozu vnášeno 

největší zatížení do rámu. Výsledné maximální napětí vychází 

z výpočtového modelu 294 MPa viz Obr. 65. Napětí je v místě viz Obr. 

66., kde se nachází svar na delších hranách bočnice, který nebyl ve 

výpočtu uvažován. Tento svar částečné zlepší geometrii. Mez kluzu 

použitého materiálu na rám S355J2H (ČSN 11 503) je 355 MPa. Pro 

tento materiál v místě špičkového napětí vychází bezpečnost 1,2. Ve 

výpočtovém modelu také nebyla uvažována bočnice, která rám zpevní 

a tím sníží výsledné maximální napětí. Maximální posunutí rámu je 

zobrazeno na Obr. 67 a jeho hodnota je 1,54 mm. Hlavní rám podrobený 

pevnostní analýze metodou konečných prvků je podle zjištěných 

výsledků vyhovující. 
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Obr. 64.: Uložení výpočtového modelu a jeho zatížení 

 

 
Obr. 65.: Výsledné napětí hlavního rámu 
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Obr. 66.: Maximální napětí hlavního rámu 

 

 
Obr. 67.. Maximální posunutí hlavního rámu 

 

5.1. Frekvenční kontrola hlavního rámu 

V zařízení je použitý řetězový převod, který je vlivem polygonového 

efektu zdrojem budící frekvence. Aby bylo zabráněno vyrovnání 

frekvencí řetězu a rámu, tedy k rezonanci celého zařízení, tak jsou 

zjištěny vlastní frekvence hlavního rámu pomocí metody konečných 

prvků. Vypočítané vlastní frekvence jsou 55,15 Hz (Obr. 68), 59,73 Hz 

(Obr. 69) a 123 Hz (Obr. 70). Další vlastní frekvence nebyly uvažovány, 

protože už byly příliš vysoké a nebo nebyly reálně možné s ohledem na 

další součásti třídiče umístěné na rámu. Výpočet budící frekvence řetězu 
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je zjištěn ze vztahu (67). Další ohrožující budící frekvencí je frekvence 

kmitání vibračního třídiče uloženého ve stroji blízko navrhnutého třídiče 

a ta se pohybuje v oblasti od 12 do 14 Hz. Z porovnání všech těchto 

zjištěných frekvencí vyplývá, že by k rezonanci při provozu nemělo 

docházet. 

 

𝑓𝑝 = 𝑣𝑟

𝑧1. 𝑛1

60
= 1,89

17 .  174

60
= 93 𝐻𝑧 (67)  (53)  

 

 

Obr. 68.: Vlastní frekvence hlavního rámu 55,15 Hz 

 

 

Obr. 69.: Vlastní frekvence hlavního rámu 59,73 Hz 
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Obr. 70.: Vlastní frekvence hlavního rámu 123 Hz 

 

5.2. Kontrola průjezdného průřezu 

Podle normy ČSN 28 0312 je provedena kontrola průjezdného 

průřezu vozidla s navrhnutým třídičem. Statický obrys vozidla G2 dle EN 

15273-2 je zobrazen na Obr. 71. Zúžení průjezdného profilu nastává při 

jízdě stroje v oblouku a jeho výpočet je dán vzorcem (68). Parametry 

pro výpočet jsou uvedeny v Tab. 9. 
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Tab. 9.: Parametry pro výpočet průjezdného průřezu 

Název Index Hodnota 

(m) 

Vzdálenost mezi otočnými čepy podvozků a 18,8 

Minimální dovolený rozchod dvojkolí d 1,41 

Hodnota o kterou může obrys vozidla 

přesáhnout vztažný obrys 

k 0,75 

Vzdálenost vyšetřovaného místa od bližšího 

podvozku 

n 4,75 

Rozvor podvozku p 1,8 

Maximální příčné posunutí dvojkolí vůči 

rámu stroje 

q 0,02 

Maximální příčné posunutí rámu podvozku 

vůči rámu stroje 

w 0 

 
Obr. 71.: Statický obrys vozidla G2 
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𝐸𝐼 =
𝑎. 𝑛 − 𝑛2

500
+

1,465 − 𝑑

2
+ 𝑞 + 𝑤 +

𝑝2

2000
− 𝑘 (68)  (54)  

 

𝐸𝐼 =
18,8.4,75 − 4,752

500
+

1,465 − 1,41

2
+ 0,02 + 0 +

1,82

2000
− 0,75 = 0,1075 𝑚 

 

𝐸𝐼 = 108 𝑚𝑚 

 

 Průjezdný průřez je zúžen o hodnotu 108 mm jednostranně. 

Výsledek je  zobrazen na řezu strojem viz  Obr. 72. Podle této kontroly 

je zaručeno, že konstrukce třídiče vyhovuje požadavkům na zástavbu do 

železničního vozidla i při jízdě v oblouku. 

 

 
Obr. 72.: Zúžení průjezdného profilu 
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6. Závěr 

Cílem této práce bylo vytvoření konstrukčního návrhu třídiče pro 

předběžné čištění železničního štěrku. Návrh měl být takové koncepce, 

aby bylo dosaženo co nejmenších zástavbových rozměrů ve stroji. 

Z tohoto důvodu musel být vymyšlen jiný návrh než normálně používaný 

vibrační třídič u čističek štěrkového lože. Cílem navrženého třídiče je 

přetřídění železničního štěrku před vstupem na vibrační třídič. 

Byla provedena teoretická rešerše třídičů a třídění. Ze tří 

koncepčních návrhů třídičů byl vybrán jeden, který byl dále zpracován. 

Zařízení bylo navrhnuto jako hvězdicové třídící síto s výkonem    

1000 m3/h a separační hranicí 25 mm. Zařízení teoreticky přečistí tříděný 

materiál o 40%. Dále byly provedeny potřebné návrhové výpočty třídiče 

a také byl zkonstruován 3D model třídiče v programu Autodesk Inventor. 

Třídič byl umístěný do koncepčního návrhu železniční strojní čističky 

štěrkového lože, kde splnil požadavky zástavbových rozměrů  

a průjezdného průřezu. Dále byli provedeny pevnostní kontroly 

vybraných částí a frekvenční kontrola hlavního rámu. Pro zařízení byl 

vytvořen sestavný výkres a vybrané výrobní výkresy.  

Přesto se jedná o teoretický návrh zařízení, aby bylo možné uvést 

toto zařízení do provozu, tak by muselo nejprve být provedeno zkušební 

testování. Podle jeho výsledků, by proběhla optimalizace a to zejména 

zhodnocení nebo následné nalezení optimálního tvaru třídících hvězdic. 
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Seznam zkratek a symbolů 

Značka Jednotka Název 

Q m3/h Třídící výkon 

w m Činná šířka třídiče 

umax mm Největší zrno frakce 

hv mm Výška vrstvy materiálu 

kv - Koeficient vrstvy 

kϕ - Koeficient plnění 

α ° Úhel vrhu zrna 

vo m/s Obvodová rychlost kotoučů 

D mm Dolet materiálu 

h mm Výška vrhu materiálu 

g m/s2 Gravitační zrychlení 

ηp % Teoretická účinnost posuvu materiálu třídičem 

vx m/s Rychlost vrhu ve směru x 

d mm Průměr hvězdice 

β ° Úhel sklonu paprsku hvězdice 

n ot/min Otáčky hvězdic za minutu 

Mh Nm Kroutící moment na hřídeli 

M Kg Hmotnost materiálu na jednom hřídeli 

tm mm Šířka zaplnění hvězdice materiálem 

ρ Kg/m3 Měrná hmotnost materiálu 

F N Síla na obvodu hvězdice 

ηp % Účinnost kuželové převodovky 

ηlož % Účinnost ložiska 

ηř % Účinnost řetězového převodu 

Mkc Nm Kroutící moment pro 4 hřídele 

i - Počet hřídelí 

P W Výkon zařízení 

PP W Navýšený výkon zařízení 

Pm W Výkon elektromotoru 

na ot/min Výstupní otáčky z převodového elektromotoru 

Mkm Nm Kroutící moment elektromotoru 

ipř - Převodový poměr 

nm ot/min Otáčky elektromotoru 

dh mm Průměr dutého hřídele 

mm Kg Hmotnost převodového elektromotoru 
Χ - Činitel výkonu 
𝜇 - Činitel mazání 
𝜑 - Činitel provedení 

PD kW Výkon řetězu 

p mm Rozteč řetězu 

Z1 - Počet zubů řetězového kola 

dr mm Průměr roztečné kružnice řetězového kola 

vr m/s Obvodová rychlost řetězu 

FO N Obvodová síla řetězového převodu 

FOC N Obvodová síla od odstředivé síly 

Ft N Celková tahová síla v řetězu 

pp N/cm2 Výpočtový tlak v klubu řetězu 
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S cm2 Plocha článku řetězu 
λ - Činitel tření 

p1 N/cm2 Tlak v kloubu řetězu 

ks - Součinitel proti přetržení při statickém zatížení 

FB N Pevnost řetězu při přetržení 

kd - Součinitel proti přetržení při dynamickém tlaku 

x - Počet článků řetězu 

a mm Osová vzdálenost 

h mm Vzdálenost řetězového kola od ložiska 

l mm Vzdálenost ložisek 
𝐹𝑇𝑟 N Tečná síla přenášená řetězovým převodem 

Fvr N Výsledná síla v řetězovém převodu 

MA Nmm Moment k bodu A 

BX N Reakce ve směru x v bodě B 

AX N Reakce ve směru x v bodě A 

qm N/m Spojité zatížení od hmotnosti materiálu 

qk N/m Spojité zatížení od hmotnosti hvězdic 

mm kg Hmotnost hvězdice 

ik - Počet hvězdic na hřídeli 

AY N Reakce ve směru y v bodě A 

BY N Reakce ve směru y v bodě B 

B N Výsledná reakce v bodě B 

C kN Dynamická únosnost ložiska 

LH h Hodinová trvanlivost ložiska 

p - Exponent trvanlivosti 

σkt MPa Mez kluzu 

Moxmax Nmm Maximální ohybový moment ve směru x 

Moymax Nmm Maximální ohybový moment ve směru y 

Momax Nmm Maximální ohybový moment 

Wo mm3 Modul průřezu v ohybu 

σo MPa Ohybové napění 

Wk mm3 Modul průřezu v krutu 

τ MPa Napětí v krutu 

σred MPa Redukované napětí 

ksh - Statická bezpečnost hřídele 

lp mm Délka pera 

pD MPa Dovolený tlak pro neposuvný náboj 

h mm Výška pera 

dh mm Průměr hřídele 

mt kg Hmotnost třídiče 

lt mm Délka činné plochy třídiče 

G N Síla od hmotnosti třídiče a materiálu 

RB N Reakce v bodě B 

RA N Reakce v bodě A 

dčA mm Průměr čepu v místě A 

τ MPa Smykové napětí 

τD MPa Dovolené smykové napětí 

dčB mm Průměr čepu v místě B 

p MPa Tlak ve stykových plochách 

pD MPa Dovolený tlak pro materiál rámu 

D mm Průměr hřídele 
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r mm Rádius vrubu 

d mm Průměr v místě vrubu 

σPt MPa Mez pevnosti tah 

σKt MPa Mez pevnosti tah 

τK MPa Mez kluzu smyk 

σC MPa Mez únavy střídavý ohyb 

Moxx MPa Ohybový moment v místě vrubu ve směru x 

x mm Vzdálenost vrubu od podpory 

Moyx MPa Ohybový moment v místě vrubu ve směru y 

MOX MPa Celkový ohybový moment v místě vrubu 

αo - Činitel tvaru vrubu 

ηc - Součinitel vrubové citlivosti 

β - Činitel vrubu 

vo - Součinitel vlivu velikosti na mez únavy 

ηp - Součinitel jakosti povrchu 

σcox MPa Mez únavy pro střídavý ohyb 

σao MPa Ohybové napětí ve vrubu 

τm MPa Smykové napětí ve vrubu 

kd - Dynamická bezpečnost ve vrubu 

kdmin - Minimální dynamická bezpečnost ve vrubu 

fp Hz Budící frekvence řetězového převodu 

EI mm Zúžení průjezdného profilu 
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