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Seznam použitých značek a symbolů 

 

Značka Popis Jednotka 

C0 Maximální radiální zatížení ložiska [N] 

Ca Maximální axiální zatížení ložiska [N] 

dosy Průměr osy vodících koleček [mm] 

dř Průměr krajní řemenice [m] 

Dvk Průměr vodícího kolečka [mm] 

dw Roztečný průměr ozubené řemenice [mm] 

f Součinitel tření [-] 

f1 Součinitel tření ocel / plast [-] 

Fa Axiální síla [N] 

Fgm Síla od hmotnosti motoru [N] 

Fhnaci Celková síla působící na hnací řemenici [N] 

Fmax Maximální únosná síla působící na řemen [N] 

Fn Normálná síla [N] 

Fo1 Osová síla od kolečka 1 [N] 

Fo2 Osová síla od kolečka 2 [N] 

Fo3 Osová síla od kolečka 3 [N] 

Fo4 Osová síla od kolečka 4 [N] 

Fo5 Osová síla od kolečka 5 [N] 

Fo6 Osová síla od kolečka 6 [N] 

Fo7 Osová síla od kolečka 7 [N] 

Fo8 Osová síla od kolečka 8 [N] 

Fp Síla předpětí řemene [N] 

Fřemen Síla působící na řemen [N] 

Ftb Třecí síla vodících bloků [N] 

Ftd Celkový odpor dveří bez vodících válečků a řemenic [N] 

FTL Síla vyvozená opřením o dveře osoby 100kg [N] 

Ftlh Třecí síla jednoho ložiska horního kolečka [N] 

Ftlř Třecí síla ložisek řemenice [N] 



 

Ftls Třecí síla jednoho ložiska spodního kolečka [N] 

Ftvh Valivý odpor jednoho horního kolečka [N] 

Ftvs Valivý odpor jednoho spodního kolečka [N] 

Ftvs1 Smykové tření (kladka - osa) kladky 1 [N] 

Ftvs2 Smykové tření (kladka - osa) kladka 2 [N] 

Ftvs3 Smykové tření (kladka - osa) kladka 3 [N] 

Ftvs4 Smykové tření (kladka - osa) kladka 4 [N] 

Ftvs5 Smykové tření (kladka - osa) kladka 5 [N] 

Ftvs6 Smykové tření (kladka - osa) kladka 6 [N] 

Ftvs7 Smykové tření (kladka - osa) kladka 7 [N] 

Ftvs8 Smykové tření (kladka - osa) kladka 8 [N] 

g Gravitační zrychlení [m·s
-2

] 

K Bezpečnost [-] 

k Počet kusů spodních pojezdových koleček [-] 

kk Počet koleček [-] 

kl Počet ložisek [-] 

l1 Vzdálenost mezi R2 a FTL [mm] 

l2 Vzdálenost mezi R1 a FTL [mm] 

md Hmotnost dveřního křídla [kg] 

Mfh Třecí moment jednoho ložiska horního kolečka [N·mm] 

Mfř Třecí moment ložisek hnané řemenice [N·mm] 

Mfs Třecí moment jednoho ložiska spodního kolečka [N·mm] 

Mkř Kroutící moment hnací řemenice [N·m] 

Mtv Třecí moment vodícího kolečka [N·mm] 

nř Otáčky řemenice [min
-1

] 

P Výkon motoru [W] 

Pdol Síla od hmotnosti dveří na jedno spodní kolečko [N] 

Phor Síla od hmotnosti dveří na jedno ložisko horní kolečko [N] 

r Poloměr (obecné označení) [mm] 

R Poloměr průřezu valeného tělesa [m] 

R1 Reakce spodního kolečka [N] 

R2 Reakce horního kolečka [N] 



 

Re Mez kluzu [MPa] 

Sd Dráha dveří [mm] 

td Čas otevírání / zavírání dveří [s] 

tdsut Skutečný čas otevření / zavření dveří [s] 

vd Rychlost otevírání / zavírání dveří [m·s
-1

] 

vdskut Skutečná rychlost dveří [m·s
-1

] 

vř Obvodová rychlost řemenice [m·s
-1

] 

α1 Úhel opásání vodící kladky 1 [°] 

α2 Úhel opásání vodící kladky 2 [°] 

α3 Úhel opásání vodící kladky 3 [°] 

α4 Úhel opásání vodící kladky 4 [°] 

α5 Úhel opásání vodící kladky 5 [°] 

α6 Úhel opásání vodící kladky 6 [°] 

α7 Úhel opásání vodící kladky 7 [°] 

α8 Úhel opásání vodící kladky 8 [°] 

η Součinitel tření v ložisku [-] 

ξ1 Rameno valivého odporu ocel-ocel [m] 

π Ludolfovo číslo [-] 

σmax Maximální napětí [MPa] 
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1 Úvod 

Dveřní posuvné systémy ve vlakových soupravách se používají rovné a radiální 

s manuálním ovládáním nebo s ovládáním pomocí pohonu. Pohon zpohodlňuje pohyb 

po vlakových soupravách. Často se používá pohonu na místech, kde by manipulace 

s dveřním systémem byla namáhavá, například tlakotěsné dveře nebo dveře s protipožární 

přepážkou. Při konstrukci těchto systémů je nutno vyhovět mezinárodním normám  

a vyhláškám, například UIC 563, UIC 565-3, TSI-PRM 2008/164/EG. 

Cílem této práce je v první části vyhotovit průzkum trhu a navrhnout možná řešení. Dále 

zhodnotit jednotlivá řešení a vybrat nejvýhodnější z nich. Následně rozpracovat 

konstrukční řešení a provést pevnostní kontrolu. Výkresová dokumentace je zhotovena 

na vybrané díly dle domluvy s vedoucím diplomové práce. 
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2 Rešerše 

Dveřní interiérové vlakové systémy dělíme na rovné posuvné (viz obr. 2.1)  

a radiální posuvné (viz obr. 2.2). V této práci se zabývám radiálními posuvnými dveřmi. 

     

 

Konstrukce dveřních systému lze rozdělit do těchto částí 

- Spodní vedení 

- Horní vedení 

- Křídlo dveří 

- Dveřní pohon 

- Zámek a ovládací součásti 

 

2.1 Spodní vedení 

Spodní vedení se skládá z vodící lišty a vodícího elementu dveří (viz obr. 2.3). Jako 

vodící element se používá pojezdové kolečko (viz obr. 2.4) nebo kluzná plocha. Je možno 

také umístit vodící element na podlahu a do dveří umístit vodící drážku (viz obr. 2.5). 

Tento vodící prvek také může být v některých případech použit i jako nosný prvek křídla 

dveří. Vedení může také obsahovat dorazy pro omezení krajních poloh dveří. 

obr. 2.2 – Radiální posuvné dveře [4] obr. 2.1 – Rovné posuvné dveře [3] 
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obr. 2.3 – Vodící element kluzná plocha [5] 

 

obr. 2.4 – Vodící element pojezdové kolečko [5] 

 

obr. 2.5 – Vodící element umístěn na podlaze [5] 

VODÍCÍ LIŠTA 

VODÍCÍ ELEMENT 
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2.2 Horní vedení 

Horní vedení obsahuje vodící konzolu, vodící element (pojezdová kolečka, vodící 

plochy) a pokud se jedná o systém s dveřním pohonem, tak obsahuje také tažný 

mechanismus dveří. U tohoto typu dveří se používá řemenový převod (viz obr. 2.6). 

Součástí horního vedení může také být i dveřní zámek a to elektrický nebo pneumatický. 

 

obr. 2.6 – Horní vedení [4] 

2.3 Křídlo dveří 

Křídlo dveří tvoří většinou hliníkový rám, který je vyplněn materiálem dle potřeby 

použití (viz obr. 2.7). Pro WC buňky se nejčastěji používají kompaktní desky 

(viz obr. 2.8). Přesněji se jedná o vysokotlaký laminát. Ten se skládá z jádra a vnějších 

ploch, které mohou mít různou strukturu a barvu.

 

obr. 2.7 - Křídlo dveří [4] 

 

obr. 2.8 – Kompaktní deska [6]
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2.4 Dveřní pohon 

Pohon dveří může být realizován manuálně nebo může být použito motoru. Nejčastější 

varianta pohonu je elektromotor s převodovkou a řemenovým převodem (viz obr. 2.9). 

Dále se také používá pneumatický pohon s řemenovým převodem (viz obr. 2.10). 

 

obr. 2.9 – Elektrický pohon [7] 

 

obr. 2.10 – Pneumatický pohon [4] 

2.5 Zámek a ovládací prvky 

Zámky se používají s funkcí odemčení bezpečnostním klíčem a indikátorem zamčených 

dveří. Z vnitřní strany je ovládací kolečko. Zámek je uzamčen po otočení kolečka o 90° 

(viz obr. 2.11). Dále se používají elektricky (viz obr. 2.12) a pneumaticky (viz obr. 2.13) 

ovládané zámky.
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obr. 2.11 – Manuální zámek dveří [4] 

 

obr. 2.12 – Elektrický zámek dveří [4]

 

 

obr. 2.13 – Pneumatický zámek dveří [4] 

Mezi ovládací součásti patří tlačítka, madla (viz obr. 2.14), čidla (viz obr. 2.15) a řídící 

jednotka pohonu (viz obr. 2.16 a obr. 2.17). Při výpadku pohonu lze s dveřmi manipulovat 

manuálně. Pro bezpečnost osob jsou dveře opatřeny různými bezpečnostními systémy 

pro případ kolize dveří se vstupující osobou. 

 

obr. 2.14 – Madlo s ovládacími tlačítky [4] 
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obr. 2.15 - Koncové čidlo [4] 

 

obr. 2.16 – Řídící jednotka dveří pro elektrický pohon [4] 

 

obr. 2.17 - Řídící jednotka dveří pro pneumatický pohon [4] 
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3 Stanovení možných variant a výběr nejlepšího řešení  

Pro konstrukci tohoto systému existuje mnoho variant řešení. Každá z variant má svá 

pro a proti. V následující části jsou zmíněny jednotlivé části systému a jejich možnosti 

konstrukčního řešení. V závěru kapitoly je vybráno nejvhodnější řešení, které je dále 

rozpracováno. 

3.1 Spodní vedení 

Porovnával jsem pouze ta konstrukční řešení, která unesou hmotnost celého křídla dveří. 

Z konstrukčních důvodů jsem nechtěl hmotností křídla dveří zatěžovat horní vedení. 

3.1.1 Pojízdná kolečka vedená v kolejnici s vodící drážkou 

Pojízdné kolečko opatřené kuličkovými ložisky, které je spojeno s nosným plechem 

pomocí nýtu (viz obr. 3.1). Rozbor pohybů a sil viz obr. 3.2 . 

 

obr. 3.1 - Pojízdné kolečko 

 

obr. 3.2 - Řešení pomocí kolejnice s drážkovým vedením a pojízdnými kolečky 

Směr Rotace kolečka 

(valivé tření) + odpor ložisek 

POHYB DVEŘÍ 

Vodící drážka 
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Výhody - nižší tření při pohybu dveří (valivé tření) 

- přesné vedení v kolejnici 

- unesou křídlo dveří 

Nevýhody - složitější součásti 

 - sklony k zanášení drážky kolejnice nečistotami 

 - vyšší pořizovací cena 

 - nutnost přesné montáže 

3.1.2 Kluzné bloky vedeny v kolejnici s vodící drážkou 

Použití třecího elementu pro vedení i pohyb dveří ve vodící drážce (viz obr. 3.3). Rozbor 

pohybů a sil viz obr. 3.4 . 

 

obr. 3.3 - Třecí element 

 

obr. 3.4 - Řešení pomocí třecího elementu a kolejnice s drážkou 

POHYB DVEŘÍ 

Plochy elementu, na 

které působí smykové 

třecí síly 

SMĚR TŘECÍ SÍLY Vodící drážka 
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Výhody - nízká pořizovací cena 

- přesné vedení v kolejnici 

- jednoduchá montáž a údržba 

- unesou křídlo dveří 

Nevýhody - vyšší tření při pohybu dveří (vyšší nároky na dveřní pohon) 

 - sklony k zanášení drážky kolejnice nečistotami 

3.1.3 Kluzný blok vedený v kolejnici s vodící lištou 

Použití třecího elementu pro vedení i pohyb dveří na vodící liště (viz obr. 3.5). Rozbor 

pohybů a sil viz obr. 3.6 . 

 

obr. 3.5 - Třecí element 

 

obr. 3.6 - Řešení pomocí třecího elementu a kolejnice s vodící lištou 

POHYB DVEŘÍ 

Plochy elementu, na 

které působí smykové 

třecí síly 

SMĚR TŘECÍ SÍLY 

Vodící 

lišta 
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Výhody - nízká pořizovací cena 

- přesné vedení v kolejnici 

- jednoduchá montáž a údržba 

- unesou křídlo dveří 

Nevýhody - vyšší tření při pohybu dveří (vyšší nároky na dveřní pohon) 

3.1.4 Pojízdná a vodící kolečka vedena v kolejnici s vodící lištou 

Pohyb i vedení je zajištěno pomocí vodících a pojezdových koleček s použitím 

kuličkových ložisek (viz obr. 3.7). Rozbor pohybů a sil viz obr. 3.8 . 

 

 

obr. 3.7 - Pojezdové kolečko s vodícím kolečkem 

 

obr. 3.8 - Řešení pomocí pojízdného a vodícího kolečka a kolejnice s vodící lištou 

Valivé tření od pojezdového kola 

+ odpor v ložiscích 

Valivé tření od vodícího kolečka 

+ odpor v ložisku 

POHYB DVEŘÍ 
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Výhody - nízký odpor při pohybu dveří (valivé tření) 

- přesné vedení v kolejnici 

- jednoduchá montáž a údržba 

- unesou křídlo dveří 

Nevýhody - vyšší pořizovací cena 

3.1.5 Pojízdná kolečka vedena kluznými elementy na kolejnici s vodící 

lištou 

Kombinace předešlých variant. Pohyb zajištěn kolečky s kuličkovými ložisky a vedení 

pomocí kluzných ploch rámu kolečka (viz obr. 3.9). Rozbor pohybů a sil viz obr. 3.10 . 

 

obr. 3.9 - Vodící kolečko s kluzným vedením 

 

 

 

obr. 3.10 - Řešení pomocí pojezdového kolečka a vedení kluzným elementem na kolejnici 

s vodící lištou 

POHYB DVEŘÍ 

Valivé tření 

od pojízdného kolečka 

+ odpor v ložiscích 

Smykové tření 

od bočního vedení 
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Výhody - nízký odpor při pohybu dveří (valivé tření) 

- přesné vedení v kolejnici 

- jednoduchá montáž a údržba 

- unesou křídlo dveří 

3.2 Horní vedení s pohonem 

3.2.1 Opásaný ozubený řemen, šnekový převod, elektromotor 

Pohon zajištěn elektromotorem se šnekovou převodovkou, tažná síla přenášena na křídlo 

dveří pomocí opásaného ozubeného řemene (viz obr. 3.11). 

 

obr. 3.11 – Schéma horního vedení, ozubený řemen opásaný, šnekový převod, elektromotor 

Výhody - nízká cena 

- snadná výroba 

Nevýhody - velký zástavbový prostor 

 - seřízení řemene, kontrola 

3.2.2 Ozubený řemen s vedením, šnekový převod, elektromotor 

Pohon zajištěn elektromotorem se šnekovou převodovkou, tažná síla přenášena na křídlo 

dveří pomocí ozubeného řemene vedeného ve vodících kladkách (viz obr. 3.12 

a obr. 3.13). 

Ozubený řemen 

Šnekový převod 

Elektromotor 

Spojení dveří a řemene 
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obr. 3.12 – Schéma horního vedení, ozubený řemen s vedením, šnekový převod, elektromotor 

 

obr. 3.13 – Detail schéma vedeného ozubeného řemene 

Výhody - nízká cena 

- snadná výroba 

- malý zástavbový prostor 

Nevýhody - seřízení řemene, kontrola 

 

3.2.3 Horní vedení v profilu s použitím pneumatického válce a řemene 

Dveřní křídlo je spojeno s ozubeným řemenem a ten je spojen a poháněn pneumatickým 

válcem (viz obr. 3.14). 

Ozubený řemen 

Spojení dveří a řemene 

 

Elektromotor 

Šnekový převod 

Vodící kladky 
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obr. 3.14 - Horní vedení pomocí pneumatického válce a řemene [4] 

Výhody - dobrá spolehlivost 

Nevýhody - velký zástavbový prostor 

 - nutnost přívodu tlakového vzduchu 

 - složité pneumatické ovládání 

 - náročné seřízení 

3.2.4 Horní vedení v profilu s použitím ozubeného hřebene a 

elektromotoru 

Ozubený hřeben (ozubené kolo s vnitřním ozubením velkého průměru) je spojen 

s dveřním křídlem, poháněn šnekovým převodem od elektromotoru (viz obr. 3.15). 

 

 

obr. 3.15 – Schéma horního vedení pomocí ozubeného hřebene, šnekového převodu, 

elektromotoru 

Výhody - malý zástavbový prostor 

- vysoká spolehlivost 

- minimální údržba 

Pneumatický válec 

Spojení řemene s pneumatickým válcem 

Ozubený hřeben 

Elektromotor 

Šnekový převod 
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Nevýhody - vysoké výrobní náklady 

 - náročná výroba ozubení 

3.3 Zvolená řešení 

- Spodní vedení zvoleno pomocí pojízdných koleček, která jsou vedena kluznými 

elementy na kolejnici s vodící lištou (viz obr. 3.16). 

Důvody 

- nízké výrobní náklady 

- snadná údržba 

- nízký odpor při pohybu dveří  

 

obr. 3.16 - Spodní vedení s kolejnicí, pojezdové kolečko s vodícím kluzným elementem 

- Pro horní vedení zvoleno řešení s ozubeným řemenem, vedením podél nosného 

profilu a s pohonem přes šnekový převod elektromotorem (viz obr. 3.17). 

- vysoká spolehlivost 

- nízká pořizovací cena 

- malý zástavbový prostor 

 

obr. 3.17 – Schéma horního vedení s vedeným ozubeným řemenem, šnekovým převodem 

a elektromotorem 
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4 Konstrukce 

V následujících bodech jsou rozebrány a popsány jednotlivé součásti dveřního systému. 

4.1 Systém vedení 

Tato součást slouží k vedení a usnadňuje manipulaci dveřního křídla. 

4.1.1 Spodní vedení 

Spodní vedení je tvořeno kolejnicí a pojezdovým a vodícím mechanismem. Toto vedení 

slouží k vedení a nese celkovou váhu dveří. 

Kolejnice 

Kolejnice tvořena ohýbaným ocelovým profilem (viz obr. 4.1). Kolejnice je montována 

pomocí samořezných šroubů do podlahy. 

 

obr. 4.1 – Kolejnice 

Pojezdový a vodící mechanismus spodního vedení 

Je tvořen pojízdným kolečkem umístěným uprostřed plastového těla, které slouží také jako 

vodící prvek. Vodící drážka má stejný poloměr jako kolejnice, obsahuje náběhy pro správné 

navedení dveří mezi spoji kolejnic (viz obr. 4.2). Tento pojezdový a vodící mechanismus 

je spojen s dveřním křídlem šroubovými spoji. Ve dveřním křídle jsou vešroubovány závitové 

vložky TRISERT firmy KVT (viz obr. 4.3)
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obr. 4.2 – Pojezdový a vodící   

 mechanismus 

 

 

obr. 4.3 - Závitová vložka TRISERT KVT 

[12]

 

4.1.2 Horní vedení 

Toto vedení má pouze vodící funkci a tvoří nosný prvek dveřního pohonu. 

Nosný prvek 

Hlavní nosný prvek tvoří hliníkový profil. Součástí tohoto profilu jsou upínací prvky  

a profilová kolejnice (viz obr. 4.4). Konzola je přišroubována šroubovými spoji ke střeše WC 

kabiny. 

 

obr. 4.4 – Nosný hliníkový profil 

Kolejnice 
Upínací prvky 

Náběhy 

Pojezdové kolečko s radiálními 

kuličkovými ložisky 
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Vodící a seřizovací mechanismus horního vedení 

Zvolil jsem pojízdná kolečka s kuličkovými ložisky pro nižší tření. Nastavení se provádí 

pomocí seřizovacích šroubů a zajištění šroubovými svěrnými spoji (viz obr. 4.5). Kolečka 

jsou profilová pro správné vedení dveří po kolejnici. Konzoly s kolečky jsou přivařeny 

k ohnutému profilu L, který tvoří nosnou konstrukci horního vedení a slouží také 

ke snadnějšímu ustavení při montáži. Horní vedení je přišroubováno samořeznými šrouby 

do křídla dveří. Na nosný profil je také přivařen tažný plech, ke kterému je přišroubován 

tažný ozubený řemen. Krajní konzoly s kolečky jsou opatřeny nárazníky pro koncové dorazy 

dveří a montážní díry se samonýtovacími maticemi KVT pro aktivátory snímačů (viz obr. 4.6 

a obr. 4.7). Pohled v sestavě viz obr. 4.8 . 

 

obr. 4.5 - Detail seřizovacího mechanismu 

 

 

obr. 4.6 – Vodící a seřizovací mechanismus 

Seřizovací šroub 

Zajišťovací šrouby 

V plechu pouze díra 

V plechu díra se závitem 

 

Seřizovací mechanismy s pojízdnými kolečky 

Tažný plech 
Profil L 
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obr. 4.7 – Detail pojízdného kolečka 

 

obr. 4.8 - Pojízdný a vodící mechanismus v sestavě 

4.2 Systém pohonu 

Pohon dveří je umístěn v horním vedení s použitím ozubeného řemene (viz obr. 4.9) 

a je veden kolem vodících kladek (viz obr. 4.10). Na levé krajní řemenici je umístěn 

elektromotor NIDEC se šnekovou převodovkou [11]. Ten je připojen k nosnému profilu 

adapterem (viz obr. 4.11). Adapter v sobě obsahuje pružné pryžové bloky pro tlumení 

vibrací elektromotoru (viz obr. 4.12). Adapter je připojen tvarovým stykem k základnímu 

profilu a posuv je zajištěn svěrnými spoji přítlačných desek. Na pravé krajní řemenici 

se nachází napínací mechanismus (viz obr. 4.13 a obr. 4.14). Je tvořen vedením 

a napínací pružinou. Síla pružiny se nastavuje maticí. Matice je v potřebné poloze 

zajištěna lepidlem. Dveřní křídlo je spojeno s řemenem pomocí tažného plechu svěrným 

spojem (viz obr. 4.15). Tažný plech vodící řemenice obchází ze zadní strany a dochází 

ke změně délky řemene. Z toho důvodu mechanismus obsahuje samonapínací 

mechanismus. 

Samonýtovací matice KVT 

SS 

pro zajišťovací šrouby 

Pojízdné kolečko s ložisky 

Zajištění pojistným kroužkem 
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obr. 4.9 - Schéma pohonu 

 

obr. 4.10 - Detail vodící kladky 

 

obr. 4.11 - Detail elektromotoru 1 

Tažný plech 

Vodící kladky 
Napínací mech. 

Čidlo polohy 

Čidlo polohy 

Elektromotor 

Zámek 

Ozubený řemen 

Nastavení pomocí závitu 

a zajištění červíky 

Přípojné adaptéry Elektromotor 

NIDEC 

Přítlačné desky 
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obr. 4.12 - Detail elektromotoru 2 

 

obr. 4.13 - Napínací mechanismus 

Pohyb řemenice 

Pryžové bloky 
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obr. 4.14 - Detail napínacího mechanismu 

 

obr. 4.15 - Tažný plech 

Pohyb řemenice 

Tlačná spirálová pružina 

Seřizovací matice 

Řemenice 

Vodící prvky 
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4.3 Systém ovládání a zajištění dveří 

V krajních polohách jsou umístěna čidla polohy SIEMENS 3SE5413-0CN20-1EA2 [13], 

ta jsou spojena k základnímu profilu pomocí adaptéru s koncovým dorazem a pryžovým 

tlumičem nárazu. Ke spojení adaptéru k základnímu profilu je použit svěrný šroubový 

spoj. Aktivátory čidel jsou připojeny k seřizovacímu mechanismu horního pojezdu. 

Aktivátory lze nastavit v horizontálním i vertikálním směru pomocí stavěcích šroubů 

(viz obr. 4.16). 

 

obr. 4.16 - Detail čidla polohy s aktivátorem a koncovým dorazem 

Pro zajištění dveří je použit elektrický zámek s možností nouzového otevření dveří 

klíčem. Jako elektrický zámek je použit solenoid 21913 se západkou značky OPERA [14] 

(viz obr. 4.17). Bez elektrické energie, je díky interní tlačné pružině, poloha zamčeno. 

Nouzové otevření dveří je realizováno pomocí dveřního zámku CD1532F značky Dény 

Fontaine [15] (viz obr. 4.18), který je přimontován na západkovou drážku s náběhem. 

Tento zámek vytlačí západku solenoidu ze západkové drážky a tím dojde k uvolnění 

dveří. Solenoid i západková drážka obsahují drážky pro přesné seřízení při montáži 

(viz obr. 4.19, obr. 4.20). Pro montáž Solenoidu i západkové drážky s dveřním zámkem 

je použit šroubový spoj. Do dveřního křídla i do stropu jsou vešroubovány závitové 

vložky TRISERT KVT [12] (viz obr. 4.3).

 

Aktivátor čidla 

Čidlo polohy 
Nastavení aktivátoru čidla 
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obr. 4.17 - Solenoid 21913 Opera [14] 

 

obr. 4.18 -Zámek CD1532F 

Dény Fontaine [15]

 

 

obr. 4.19 - Detail 1 zámku dveří 

 

 

obr. 4.20 - Detail 2 zámku dveří

 

4.4 Designové kryty 

Z estetických a bezpečnostních důvodu jsou nalepeny na dveřní křídlo ochranné plechy. 

Tyto plechy chrání zámek a vodící mechanismus a tvoří designový prvek dveřního křídla 

(viz obr. 4.21, obr. 4.22). 

Nastavení polohy 

západkové drážky 

Nastavení polohy 

solenoidu 
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obr. 4.21 - Krycí plech dveřního zámku 

 

obr. 4.22 - Krycí plech spodního vedení 
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5 Výpočet 

Hmotnost dveřního křídla 

Výpočet proveden v programu Autodesk Inventor 2013. 

Materiál použit: Kompozitní deska HPL, hustota σ = 1350 kg/m
3
 [8] 

Vypočtená hmotnost křídla dveří md = 82,578 [kg] 

 

Výpočet rychlosti otevření dveří 

Čas otevření dveří zvolen td = 4 [s] 

 

obr. 5.1 – Dráha dveří 

Dráha dveří (obr. 5.1) změřena z modelu zástavby v programu Autodesk Inventor 2013 

Sd = 1116,7 [mm]. 

Výpočet rychlosti otevření dveří 

   
  
  
 
      

 
       [     ] 

(5.1) 

Výpočet jednotlivých zatížení od síly opření působící na dveře (rozbor sil) 

Síla FTL=104 [N] vypočtena pomocí technického experimentu. Schéma sil pro výpočet 

(viz obr. 5.2). Počítal jsem s variantou opření osoby o hmotnosti 100 [kg] o křídlo dveří 

v úhlu 45 [°]. Má hmotnost činí 82 [kg] a výška 182 [cm]. V úrovni ramen jsem se opřel 
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o domácí váhu, která zobrazila hodnotu 8,7 kg po přepočtení 85,3 [N]. Pomocí přímé úměry 

jsem vypočetl hodnotu FTL=104 [N] 

 

obr. 5.2 – Schéma sil 

∑      

            

                    [ ] 

(5.2) 

∑     

           (     )    

   
      
     

 
           

           
    [ ] 

(5.3) 
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5.1 Kontrola pojezdového kolečka spodní (3ks) 

Statická kontrola ložiska 

Ložisko zvoleno SKF 618/5 [9] 2 ks na jedno kolečko (viz obr. 5.3) 

 

obr. 5.3 - ložisko SKF 618/5 [9] 

Síla od hmotnosti dveří na jedno ložisko 

     

  
  
  

  
 

      
      

 
     [ ] 

(5.4) 

kk – počet koleček 

kl – počet ložisek v jednom kolečku 

Bezpečnost ložiska 

  
  
    

 
   

   
     [ ] 

(5.5) 

Vyhovuje 
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5.2 Kontrola pojezdového kolečka horní (3ks) 

Statická kontrola ložiska v radiálním směru 

Ložisko zvoleno SKF 619/4-2Z [9] 2ks na jedno kolečko (obr.5.4) 

 

obr. 5.4 - ložisko SKF 619/4-2Z [9] 

Síla od hmotnosti dveří na jedno ložisko 

     

  
  
  

  
 

      
      

 
     [ ] 

(5.6) 

kk – počet koleček 

kl – počet ložisek v jednom kolečku 

Bezpečnost ložiska 

  
  
    

 
   

   
      [ ] 

(5.7) 

Vyhovuje 

Statická kontrola ložiska v Radiálním směru 

Max. axiální zatížení ložiska [9] 

                      [ ] 

(5.8) 

  



 

 

31 

 

Axiální síla 

Z rozboru sil R2 = 75 [N] 

   

  
  
  
 

  
 
 
      [ ] 

(5.9) 

kk – počet koleček 

kl – počet ložisek v jednom kolečku 

Bezpečnost ložiska v axiálním směru 

  
  
  
 
   

    
      [ ] 

(5.10) 

Vyhovuje 

5.3 Odpor při otevření dveří 

Třecí síla vodících bloků [10] 

                          [ ] 

(5.11) 

R1 – reakce od síly od opřené osoby 

f1 – součinitel tření ocel/plast nemazáno f = 0,2 [-] [10] 

 

Třecí moment jednoho ložiska spodního kolečka [9] 

                                       [   ] 

(5.12) 

P - ekvivalentní zatížení ložiska [N] 

d - průměr díry ložiska [mm] 

η - součinitel tření (v závislosti na typu ložiska f = 0,0015 [-] [9]) 

Třecí síla od jednoho ložiska spodního kolečka 
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       [ ] 

(5.13) 

Valivý odpor (síla) jednoho spodního kolečka [10] 

Normálová síla 

   
    

 
 
           

 
     [ ] 

(5.14) 

Valivý odpor 

        
  
 
        

   

      
    [ ] 

(5.15) 

 

ξ1 – rameno valivého odporu (součinitel valivého tření) ocel-ocel=0,0005 [m] [10] 

Fn – kolmá tlaková síla mezi tělesy [N] 

R – poloměr průřezu valeného tělesa [m] 

g – gravitační zrychlení 

 

Třecí moment jednoho ložiska horního kolečka [9] 

          
  
 
              

  

 
          [   ] 

(5.16) 

R2 - ekvivalentní zatížení ložiska [N] (síla od opřené osoby o dveře) 

d - průměr díry ložiska [mm] 

η - součinitel tření (v závislosti na typu ložiska f = 0,0015 [9]) 

Třecí síla jednoho ložiska horního kolečka 

           

     
   

 
 
      

     
       [ ] 

(5.17) 
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Valivý odpor (síla) jednoho horního kolečka [10] 

        

  
 
 
        

  
 

     
      [ ] 

(5.18) 

ξ1 – rameno valivého odporu (součinitel valivého tření) ocel-ocel=0,0005 [m] [10] 

Fn – kolmá tlaková síla mezi tělesy [N] 

R – poloměr průřezu valeného tělesa [m] 

5.4 Celkový odpor dveří bez vodících válečku a řemenic 

    (                               ) 

    (                               )        [ ] 

(5.19) 

Návrh řemenového převodu 

Rozbor sil proveden viz obr. 5.5 

 

 

obr. 5.5 - Schéma sil řemene 

Síla na předpětí řemene 

Volím 

       [ ] 

Směr pohybu 

Fhnaci 

Ftv7 Ftv5 Ftv6 Ftv4 

Ftv3 Ftv2 Ftv1 Ftv8 

Ftd Fp 

Ftl

ř 
Fp 
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Odpor vodící kladky číslo 1 

Úhel opásání vodící kladky 1: α1=155,97 [°] (viz obr. 5.6). 

 

obr. 5.6 - Kladka 1 

Výpočet síly působící na kladku kolmo na osu 

Pro výpočet kolmé síly Fo1 sílu tření přepočtenou na rameno kladky Ftv1 zanedbáme. 

    [   
  
 
 (    

  

 
)]    [   

      

 
 (      

   

 
)]         [ ] 

(5.20) 

Smykové tření Kladka – Osa 

                           [ ] 

(5.21) 

f1 – součinitel tření ocel/plast nemazáno 0,2 [10] 

  

Fp/2 

Ftd Fp/2 

Ftd (+Ftv1) 
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Odpor kladky 1 

Přepočet třecí síly na průměr kladky. 

          
    

 
      

   
 

 

     
      

    
 

   
 

 
     

 
 

  
 

        

(5.22) 

Odpor vodící kladky číslo 2 

Úhel opásání vodící kladky číslo 2: α2=151,94 [°] (viz obr. 5.7). 

 

obr. 5.7 - Kladka 2 

Výpočet síly působící na kladku kolmo na osu 

Pro výpočet kolmé síly Fo2 sílu tření přepočtenou na rameno kladky Ftv2 zanedbáme. 

 

    [   
  
 
 (         

  
 
)]    

    [   
      

 
 (           

   

 
)]          [ ] 

(5.23) 

Fp/2 

Ftd + Ftv1 Fp/2 

Ftd + Ftv1 (+ Ftv2) 
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Smykové tření Kladka – Osa 

                            [ ] 

(5.24) 

f1 – součinitel tření ocel/plast nemazáno 0,2 [-] [9] 

Odpor kladky 2 

Přepočet třecí síly na průměr kladky. 

          
    

 
      

   
 

 

     
      

    
 

   
 

 
     

 
 

  
 

      [ ] 

(5.25) 

Odpor vodící kladky číslo 3 

Úhel opásání vodící kladky číslo 3: α3=142,53 [°] (viz obr. 5.8). 

 

obr. 5.8 - Kladka 3 

 

 

Fp/2 

Fp/2 

Ftd + Ftv1 + Ftv2 (+ Ftv3) 

Ftd + Ftv1 + Ftv2 
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Výpočet síly působící na kladku kolmo na osu 

Pro výpočet kolmé síly Fo3 sílu tření přepočtenou na rameno kladky Ftv3 zanedbáme. 

    [   
  
 
 (              

  
 
)]    

    [   
      

 
 (                

   

 
)]          [ ] 

(5.26) 

 

Smykové tření Kladka – Osa 

                            [ ] 

(5.27) 

 

f1 – součinitel tření ocel/plast nemazáno 0,2 [-] [10] 

Odpor kladky 3 

Přepočet třecí síly na průměr kladky. 

          
    

 
      

   
 

 

     
      

    
 

   
 

 
     

 
 

  
 

       [ ] 

(5.28) 

 

Odpor ložisek v hnané řemenici 

Třecí moment ložisek hnané řemenice [9] 

                                      [   ] 

(5.29) 
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Fp - ekvivalentní zatížení ložiska [N] (síla napínání řemenice) 

d - průměr díry ložiska [mm] 

η - součinitel tření (v závislosti na typu ložiska f=0,0015 [9]) 

Třecí síla ložisek řemenice 

Přepočtena na průměr řemenice. 

           

     
   
  
 

 
    

      
 

       [ ] 

(5.30) 

Odpor vodící kladky číslo 4 

Úhel opásání vodící kladky číslo 4: α4=142,53 [°] (viz obr. 5.9). 

 

obr. 5.9 - Kladka 4 

Výpočet síly působící na kladku kolmo na osu 

Pro výpočet kolmé síly Fo4 sílu tření přepočtenou na rameno kladky Ftv4 zanedbáme. 

    [   
  
 
 (                        

  
 
)]    

    [   
      

 
 (                            

   

 
)]          [ ] 

(5.31) 

Fp/2 

Fp/2 

Ftd + Ftv1 + Ftv2 + 

+ Ftv3 + Ftlř (+ Ftv4) 

Ftd + Ftv1 + Ftv2 + 

+ Ftv3 + Ftlř 
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Smykové tření kladka – osa 

                            [ ] 

(5.32) 

f1 – součinitel tření ocel/plast nemazáno 0,2 [-] [10] 

Odpor kladky 4 

Přepočet třecí síly na průměr kladky. 

          
    

 
      

   
 

 

     
      

    
 

   
 

 
     

 
 

  
 

      [ ] 

(5.33) 

Odpor vodící kladky číslo 5 

Úhel opásání vodící kladky číslo 5: α5=151,94 [°] (viz obr. 5.10). 

 

obr. 5.10 - Kladka 5 

 

 

Fp/2 
Fp/2 

Ftd + Ftv1 + Ftv2 + 

+ Ftv3 + Ftlř + Ftv4 (+ Ftv5) Ftd + Ftv1 + Ftv2 + 

+ Ftv3 + Ftlř + Ftv4 
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Výpočet síly působící na kladku kolmo na osu 

Pro výpočet kolmé síly Fo5 sílu tření přepočtenou na rameno kladky Ftv5 zanedbáme. 

    [   
  
 
 (                        

  
 
     )]    

    [   
      

 
 (                            

   

 
     )]    

          [ ] 

(5.34) 

Smykové tření Kladka – Osa 

                            [ ] 

(5.35) 

f1 – součinitel tření ocel/plast nemazáno 0,2 [- ] [10] 

Odpor kladky 5 

Přepočet třecí síly na průměr kladky. 

          
    

 
      

   
 

 

     
      

    
 

   
 

 
     

 
 

  
 

       [ ] 

(5.36) 

Odpor vodící kladky číslo 6 

Úhel opásání vodící kladky číslo 6: α6=150,14 [°] (viz obr. 5.11). 
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obr. 5.11 - Kladka 6 

Výpočet síly působící na kladku kolmo na osu 

Pro výpočet kolmé síly Fo6 sílu tření přepočtenou na rameno kladky Ftv6 zanedbáme. 

    [   
  
 
 (                        

  
 
          )]    

       
      

 
 (                            

   

 
           ) 

          [ ] 

(5.37) 

Smykové tření Kladka – Osa 

                            [ ] 

(5.38) 

f1 – součinitel tření ocel/plast nemazáno 0,2 [-] [10] 

  

Fp/2 Fp/2 Ftd +Ftv1 + Ftv2 + Ftv3 + 

+ Ftlř + Ftv4 + Ftv5 (+ Ftv6) 

Ftd + Ftv1 +Ftv2 + Ftv3 + 

+ Ftlř + Ftv4 + Ftv5 
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Odpor kladky 6 

Přepočet třecí síly na průměr kladky. 

          
    

 
      

   
 

 

     
      

    
 

   
 

 
     

 
 

  
 

       [ ] 

(5.39) 

Odpor vodící kladky číslo 7 

Úhel opásání vodící kladky číslo 7: α7=137,13 [°] (viz obr. 5.12). 

 

obr. 5.12 - Kladka 7 

Výpočet síly působící na kladku kolmo na osu 

Pro výpočet kolmé síly Fo7 sílu tření přepočtenou na rameno kladky Ftv7 zanedbáme. 

    [   
  
 
 (                        

  
 
               )]    

    [   
      

 
 (                            

   

 
 

                 
)]          [ ] 

(5.40) 

Fp/2 
Fp/2 

Ftd +Ftv1 + Ftv2 + Ftv3 + Ftlř + 

+ Ftv4 + Ftv5 + Ftv6 (+ Ftv7) 
Ftd + Ftv1 +Ftv2 + Ftv3 + 

+ Ftlř + Ftv4 + Ftv5 + Ftv6 
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Smykové tření kladka – osa 

                            [ ] 

(5.41) 

f1 – součinitel tření ocel/plast nemazáno 0,2 [-] [10] 

Odpor kladky 7 

Přepočet třecí síly na průměr kladky. 

          
    

 
      

   
 

 

     
      

    
 

   
 

 
     

 
 

  
 

       [ ] 

(5.42) 

Odpor vodící kladky číslo 8 

Úhel opásání vodící kladky číslo 8: α8=166,06 [°] (viz obr. 5.13). 

 

obr. 5.13 - Kladka 8 

Výpočet síly působící na kladku kolmo na osu 

    [   
  
 
 (
  
 
                   )]    

    [   
      

 
 (
   

 
                      )]         [ ] 

(5.43) 

Fp/2 Fp/2 
Ftd + Ftv1 + Ftv2 + Ftv3  
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Smykové tření kladka – osa 

                          [ ] 

(5.44) 

f1 – součinitel tření ocel/plast nemazáno 0,2 [-] [10] 

Odpor kladky 8 

Přepočet třecí síly na průměr kladky. 

          
    

 
      

   
 

 

     
      

    
 

   
 

 
    

 
 

  
 

     [ ] 

(5.45) 

Celková síla působící na hnací řemenici 

                                                        

                                                               

              [ ] 

(5.46) 

Znázornění sil viz obr. 5.14 . 
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obr. 5.14 - Znázornění ztrátových sil 

5.5 Volba řemene a pohonu 

Síla působící na řemen 

                                   [ ] 

(5.47) 

Volím ozubený ŘEMEN 3828  H100 ISO 5296 

Rozteč zubu p = 12,7 [mm] 

Volím počet zubů řemenic z = 18 [-] 

Kontrola řemene 

  
    
      

 
   

      
      [ ] 

(5.48) 

Fmax – maximální síla působící na řemen Fmax = 635 [N] [1] 

Vyhovuje 

  

Ftlř 

Ftv7 Ftv6 Ftv5 Ftv4 

Ftv3 Ftv2 Ftv1 
Ftd 

Ftv8 

Fhnaci 
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Roztečná kružnice řemenice 

      
   

 
 
       

 
        [  ] 

(5.49) 

Výpočet převodů 

Krouticí moment na řemenici 

           
  
 
        

      

 
         [   ]  ̇     [  ] 

(5.50) 

Obvodová rychlost řemenice 

            [   
  ] 

(5.51) 

Otáčky řemenice 

   
       
  

 

      
     

    
 

        

          
       [      ] 

(5.52) 

vd – rychlost pohybu dveří [m·s
-1

] 

dř – průměr krajní řemenice [m] 

fř – frekvence otáčení řemenice [min
-1

] 

Výkon motoru (18 

  
          
     

 
             

     
                  [ ] 

(5.53) 

Zvolen DC MOTOR NIDEC 402 525 (SWMV) [11] 

Parametry motoru viz obr. 5.15 . 
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obr. 5.15 - motor NIDEC 402 525 (SWMV) 

Skutečná rychlost dveří 

       
       
  

 

       
             

  
       [     ] 

(5.54) 

Skutečný čas otevření/ zavření dveří 

       
  

      
 
      

     
      [ ] 

(5.55) 

5.6 Kontrola kovových dílů 

Kontrola provedena pomocí software Ansys Workbench 14. Zde se nachází nejvíce 

namáhané součásti, ostatní, viz PŘÍLOHA A 
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Adapter motoru 

Na obrázku (obr. 5.16) se nachází silové schéma, které bylo zadáno do výpočtu. 

Na obrázku (obr. 5.17) se nachází výsledný zátěžový diagram. 

 

obr. 5.16 – Silové schéma 

Zadané síly 

Síla A – Podpora, spojení se základním profilem 

Síla B – Gravitační síla plechových dílů (automaticky vygenerováno programem) 

Síla C – Napínací síla v řemeni Fp = 228 [N] 

Síla D – Tažná síla od motoru Fhnaci=153 [N] 

Síla E – Hmotnost motoru Fgm = 28,449 [N] 

A 

B C 

D 
E 
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obr. 5.17 – Zátěžový diagram 

Maximální napětí cca 124 [MPa] 

Materiál použit ocel 11 500, Re = 333 [MPa] [1] 

Bezpečnost 

  
  

    
 

   

      
      [ ] 

(5.56) 

Vyhovuje 

Jedná se pouze o bodovou hodnotu, nachází se ve stykové ploše mezi přítlačnou deskou 

a adaptérem. V tomto místě může dojít k minimálnímu otlačení plochy, jestliže uvažujeme 

dovolený tlak PD = 120 [MPa] [1]. To ale z konstrukčního hlediska tohoto dílu nevadí. Pokud 

bychom požadovali získat přesnější výsledná data, bylo by nutné nastavit menší velikost 

elementu výpočtové sítě modelu. 
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Vodící kladky 7-8 

Na obrázku (obr. 5.18) se nachází silové schéma, které bylo zadáno do výpočtu. 

Na obrázku (obr. 5.19) se nachází výsledný zátěžový diagram. 

 

obr. 5.18 – Silové schéma 

Zadané síly 

Síla A – Osová síla ve vodící kladce 7 Fo7=264,19 [N] 

Síla B – Osová síla ve vodící kladce 8 Fo8=31,56 [N] 

Síla C – Podpora, spojení se základním profilem 
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obr. 5.19 – Zátěžový diagram 

Maximální napětí cca 84 [MPa] 

Materiál použit ocel 11 523, Re = 333 [MPa] [1] 

Bezpečnost 

  
  

    
 
   

  
      [ ] 

(5.57) 

Vyhovuje 

K nejvyššímu napětí dochází v místě stavěcího šroubu (viz obr. 5.19). Výsledné napětí 

nepřevyšuje mez kluzu materiálu, proto pevnostně vyhovělo. 
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6 Závěr 

Na začátku práce jsem provedl průzkum trhu a jednotlivých typů řešení. Vybrané řešení 

jsem rozpracoval. V této práci jsem vyhověl všem zadaným parametrům a normám 

pro vlakovou dopravu a dodržel jsem zadané parametry. Bral jsem ohled na bezbariérový 

přístup pro invalidy. Při návrhu konstrukce jsem splnil zásady technického kreslení 

a potřebné díly pevnostně analyzoval. Všechny díly pevnostně i konstrukčně vyhověly. 

Dokumentace byla vypracována pro zadané součásti určené vedoucím diplomové práce. 
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