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Značka Význam    jednotka 

BS Promítnutá šířka schodnice ve skloněné části 

 

[mm] 

Dm střední průměr pružiny 

 

[mm] 

Dt průměr drátu pružiny 

 

[mm] 

F0 odbíhající síla 

 

[N] 

Fbreak síla nutná k přetržení jedné strany schodnicového řetězu 

 

[N] 

Fbrk síla nutná pro přetržení válečkového řetězu 

 

[N] 

Fcs celková síla zatěžující schodnicový řetěz 

 

[N] 

Fcv_d 
normálová síla působící na konstrukci od přepravujících 

se osob 

 

[N] 

Fcv_s normálová statická síla působící na konstrukci 

 

[N] 

Fcv_sa 
normálová síla působící na konstrukci od řetězového 

pásma 

 

[N] 

Fd síla od zátěže na jeden schod 

 

[N] 

Fdyn 
dynamická síla vznikající při náběhu schodnicového 

řetězového pásma na řetězové kolo 

 

[N] 

Ff_d třecí síla zatěžující eskalátor vznikající přepravou lidí 

 

[N] 

Ff_sa třecí síla způsobená převážením řetězového pásma 

 

[N] 

Fl síla od osob přepravujících se na eskalátoru 

 

[N] 

Fls možná statická síla od přepravujících se osob 

 

[N] 

Fmc celková síla zatěžující pohonný řetěz 

 

[N] 

Fn maximální síla pružiny 

 

[N] 

FS statická síla na jeden schod 

 

[N] 

Fsa síla od řetězového pásma  

 

[N] 

Fscd síla působící na čep schodnicového řetězu 

 

[N] 

FZ napínací síla 

 

[N] 

H Zdvih eskalátoru 

 

[m] 

Hw vzdálenost mezi třecím kolem a středem vinutí madla 

 

[mm] 

Imd moment setrvačnosti sestavy hlavního pohonu 

 

[kg∙m
2
] 

Ipoh momentsetrvačnosti sestavy motoru 

 

[kg∙m
2
] 

L0 volná délka pružiny 

 

[mm] 

L1 délka plochých schodů v horní stanici 

 

[m] 

L2 délka plochých schodů ve spodní stanici 

 

[m] 

Ln délka plně zatížené pružiny 

 

[mm] 

Lp délka nastavené pružiny 

 

[mm] 

Ls potřebná délka stlačení pružiny 

 

[mm] 

MB moment zvolené brzdy 

 

[N∙m] 

MB1 brzdný moment potřebný k zastavení eskalátoru 

 

[N∙m] 

MB2 brzdný moment potřebný k udržení eskalátoru v klidu 

 

[N∙m] 

MDM dynamický moment redukovaný na hřídel elektromotoru 

 

[N∙m] 



MN nominální moment elektromotoru 

 

[N∙m] 

MSM statický moment od zatížení eskalátoru redukovaný na 

hřídel elektromotoru 

 

[N∙m] 

MZ záběrový moment elektromotoru 

 

[N∙m] 

Nf průměrný počet plochých schodů ve stanicích 

 

[-] 

Ni počet schodnic ve skloněné části eskalátoru 

 

[-] 

Ph stoupání závitu šroubu 

 

[mm] 

Pm výkon elektromotoru 

 

[kW] 

Re mez kluzu šroubu v tahu  

 

[MPa] 

T0 síla v bodě 0 dle schématu 

 

[N] 

T1 síla v bodě 1 dle schématu 

 

[N] 

T2 síla v bodě 2 dle schématu 

 

[N] 

T3 síla v bodě 3 dle schématu 

 

[N] 

T4 síla v bodě 4 dle schématu 

 

[N] 

T5 síla v bodě 5 dle schématu 

 

[N] 

T6 síla v bodě 6 dle schématu 

 

[N] 

T7 síla v bodě 7 dle schématu 

 

[N] 

Tm celková síla v obou madlech 

 

[N] 

Tm0 síla vyvozený předepnutím madla 

 

[N] 

Tm1 síla v madle v bodě 1 dle schématu 

 

[N] 

Tm2 síla v madle v bodě 2 dle schématu 

 

[N] 

Tm3 síla v madle v bodě 3 dle schématu 

 

[N] 

Tm4 síla v madle v bodě 4 dle schématu 

 

[N] 

Tm5 síla v madle v bodě 5 dle schématu 

 

[N] 

Tm6 síla v madle v bodě 6 dle schématu 

 

[N] 

Tm7 síla v madle v bodě 7 dle schématu 

 

[N] 

Tm8 síla v madle v bodě 8 dle schématu 

 

[N] 

Tm9 síla v madle v bodě 9 dle schématu 

 

[N] 

Tm10 síla v madle v bodě 10 dle schématu 

 

[N] 

Tm11 síla v madle v bodě 11 dle schématu 

 

[N] 

Tm12 síla v madle v bodě 12 dle schématu 

 

[N] 

WS skutečná šířka schodnice  

 

[mm] 

a1 jmenovitá tloušťka svaru mezi závitovou tyčí a objímkou 

 

[mm] 

an úhel opásání madla ve stanici 

 

[°] 

bH výpočtová délka čepu schodnicového řetězu 

 

[mm] 

c tuhost pružiny 

 

[N∙mm
-1

] 

d jmenovitý průměr závitu šroubu 

 

[mm] 

d1 patní průměr závitu šroubu 

 

[mm] 

d2 střední průměr závitu šroubu 

 

[mm] 



d3 průměr jádra závitu 

 

[mm] 

d3min minimální průměr jádra závitu 

 

[mm] 

dl průměr čepu schodnicového řetězu 

 

[mm] 

dm průměr třecího kola pro pohon madla 

 

[mm] 

dmcs průměr řetězového kola pro válečkový řetěz  

 

[mm] 

dscs průměr řetězového kola pro schodnicový řetěz 

 

[mm] 

e Eulerovo číslo 

 

[-] 

fz koeficient tření na závitu 

 

[-] 

g tíhové zrychlení 

 

[m∙s
-2

] 

iG převodový poměr převodovky 

 

[-] 

kB součinitel bezpečnosti brzdy 

 

[-] 

km délka madla ve stanicích 

 

[m] 

ks bezpečnost napínacího šroubu 

 

[-] 

md hmotnost zátěže na jeden schod 

 

[kg] 

mdm zatížení od přepravujících se osob na metr 

 

[kg∙m
-1

] 

mm hmotnost jednoho metru profilu madla 

 

[kg∙m
-1

] 

mp 
přidaná zátěž madla způsobená přidržováním se 

cestujících 

 

[kg∙m
-1

] 

ms hmotnost schodnice 

 

[kg] 

msa hmotnost jedné schodnice s řetězem 

 

[kg] 

msam zatížení od schodnicového řetězového pásma na metr 

 

[kg∙m
-1

] 

msc hmotnost sestavy řetězu pod jednu schodnici 

 

[kg] 

nl počet článků řetězu pod jednu schodnici 

 

[-] 

nmd1 
skutečné otáčky hřídele hlavního pohonu při jmenovitém 

zatížení 

 

[min-1] 

nmd2 skutečné otáčky hřídele hlavního pohonu bez zatížení 

 

[min-1] 

nmo skutečné otáčky elektromotoru bez zatížení 

 

[min-1] 

nmo1 
skutečné otáčky hřídele převodovky při jmenovitém 

zatížení 

 

[min-1] 

nmo2 skutečné otáčky hřídele převodovky bez zatížení 

 

[min-1] 

nms skutečné otáčky elektromotoru při jmenovitém zatížení 

 

[min-1] 

ns synchronní otáčky elektromotoru 

 

[min-1] 

nv počet závitů pružiny 

 

[-] 

p rozteč schodnicového řetězu 

 

[mm] 

pc tlak v čepu 

 

[MPa] 

pdov dovolený tlak v čepu 

 

[MPa] 

pmc rozteč řetězu pro pohon eskalátoru 

 

[mm] 

qs statické zatížení  

 

[N∙m
-2

] 

sH rozdíl mezi nominální rychlostí  

 

[%] 

smc bezpečnost pohonného řetězu 

 

[-] 



sno skluz nezatíženého elektromotoru 

 

[%] 

sr skluz zatíženého elektromotoru 

 

[%] 

ss 
rozdíl mezi nominální rychlostí a skutečnou rychlostí bez 

zatížení 

 

[%] 

ssc bezpečnost schodnicového pásma 

 

[-] 

tB doba brždění eskalátoru 

 

[t] 

va1 
skutečná rychlost pohybujících se schodů při jmenovitém 

zatížení 

 

[m∙s
-1

] 

va2 skutečná rychlost eskalátoru bez zatížení 

 

[m∙s
-1

] 

vm skutečná rychlost madla bez zatížení 

 

[m∙s
-1

] 

vn nominální rychlost 

 

[m∙s
-1

] 

x koeficient přepočtu zatížení 

 

[-] 

zmcs počet zubů řetězového kola pro válečkový řetěz 

 

[-] 

zos počet zubů řetězového kola na hřídeli převodovky 

 

[-] 

zscs počet zubů řetězového kola pro shodnicový řetěz 

 

[-] 

α úhel sklonu eskalátoru 

 

[°] 

β součinitel zatím neznámého krutu 

 

[-] 

γ úhel profilu závitu 

 

[°] 

ηG účinnost převodovky 

 

[%] 

ηk účinnost řetězového převodu 

 

[%] 

μ1 součinitel valivého tření  

 

[-] 

μ2 součinitel tření mezi madlem a vedením madla 

 

[-] 

π Ludolfovo číslo 

 

[-] 

σred redukované napětí podle Guesta 

 

[MPa] 

σS napětí ve svaru mezi závitovou tyčí a objímkou 

 

[MPa] 

σt tahové napětí ve šroubu 

 

[MPa] 

τ napětí v krutu na šroubu 

 

[MPa] 

υ redukovaný třecí úhel závitu 

 

[°] 

ψ úhel stoupání závitu 

 

[°] 
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Úvod 

Eskalátory nebo též pohyblivé či jezdící schody jsou po technické stránce speciální 

dopravníky určené pro přepravu lidí mezi dvěma různými výškovými úrovněmi. Jejich 

unášecím prostředkem je řetěz, spojený v nekonečné řetězové pásmo obíhají mezi 

poháněcí horní stanicí a vratnou napínací dolní stanicí. Na tomto nekonečném řetězovém 

pásmu jsou naistalovány jednotlivé stupně, schodnice, které ve stanicích tvoří rovinu a ve 

skloněné části schodiště.  

Eskalátory jsou užívány v hojné míře především v dopravních uzlech a různých 

přestupních stanicích pro rychlou přepravu velkého množství cestujících mezi různými 

výškovými úrovněmi. Usnadňují transport cestujících, kteří nemusí vycházet velké 

množství schodů jako by tomu bylo například ve stanicích metra. Dnes jsou používány i 

v různých nákupních centrech. 

V dnešní době jsou všechny konstrukční činnosti v oblasti pohyblivých schodů 

podřízeny jedinému cíli. Tímto cílem je bezpečnost cestujících.  

Textová část práce se věnuje především rozdělení eskalátoru na jednotlivé subsystémy 

a jednoduché popsání jejich funkce. Dále je stručně v textové části zmíněna historie 

eskalátorů včetně jejich historii v Československu.  

Praktická část práce je rozdělena na čtyři hlavní části. V první části jsou vybrány 

všechny potřebné komponenty pro návrh eskalátoru. V druhé části jsou výpočty potřebné 

k definování výkonu motoru a jeho kontrola na rozběh a kontrola brzdy. Třetí hlavní část 

obsahuje technologické a pevnostně - kontrolní výpočty vybraných součástí. Včetně 

kontroly pomocí metody MKP. Na závěr v praktické části je popsán navržený napínací 

vozík a jeho porovnání s vozíkem. Součástí práce je také sestavný výkres napínacího 

vozíku. 
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1 Popis eskalátoru 

Eskalátor nebo též pohyblivé schody či jezdící schody je speciální řetězový dopravník 

určený pro dopravu osob mezi dvěma různými výškovými úrovněmi. Eskalátor pracuje 

na principu cyklicky obíhajících stupňů neboli schodů, které jsou spojeny řetězem do 

nekonečného pásma. Pásmo tedy tvoří pohyblivé schodiště doplněné o pár madel určených 

k přidržování osob jedoucích po schodišti. Madla též obíhají po stejné trase jako řetězové 

pásmo.[1] 

Na stejném konstrukčním principu je založen i pohyblivý chodník, který lze použít i 

pro vodorovné aplikace. Hlavní rozdíl mezi eskalátorem a pohyblivým chodníkem je ten, 

že dopravní články u eskalátoru, schodnice tvoří pohyblivé schodiště a články chodníku, 

paletky tvoří rovinu. 

V České Republice je Eskalátor určené technické zařízení ve smyslu Zákona o drahách. 

Z tohoto zákona plynou požadavky na zajištění kvalifikovaného provozu a údržby, 

například je omezena možnost používat neoriginální náhradní díly. [9] 

Eskalátory se z konstrukčního hlediska dělí na komerční a veřejné. Komerční 

eskalátory jsou určeny pro lehký provoz například nákupní centra apod. 

Oproti tomu veřejné jsou určený pro rychlou přepravu velkého množství lidí, proto 

jsou instalovány například v dopravních uzlech či stanicích metra. Zkrátka všude tam, kde 

je potřeba přepravit velké množství lidí v co nejkratším možném čase.  

Každý eskalátor je definován čtyřmi základními vlastnostmi a to: úhlem sklonu, 

zdvihem, maximální přepravní kapacitou a jmenovitou rychlostí.  

1.1 Definice základních vlastností: 

Úhel sklonu je maximální úhel sklonu k vodorovné rovině, ve které se stupně 

(schodnice či paletky) pohybují. [1] 

Zdvih je svislá vzdálenost mezi horní a dolní konečnou úrovní podlaží. [1] 
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Jmenovitá rychlost je rychlost ve směru pohybujících se stupňů (schodnic, paletek), 

když je zařízení v provozu bez zatížení tj. bez zatížení (bez osob) stanovená výrobcem, pro 

kterou byly pohyblivé schody navrženy. Jmenovité rychlosti jsou podle normy EN 115 

0,5m/s; 0,65m/s a 0,75m/s. Toto omezení rychlosti je hlavně z bezpečnostních důvodů, 

pokud by rychlost byla vyšší než nejvyšší víše uvedená mohli, by mít některé osoby, např. 

starší lidé či malé děti, problém s nástupem či výstupem. [1] 

Maximální přepravní kapacita vyplívá z šířky stupně (schodnice, paletky) a jmenovité 

rychlosti. Viz. Tabulka 1.1 

Tabulka 1.1 Přepravní kapacita [1] 

šířka stupně [m] jmenovitá rychlost [m/s] 

  0,5 0,65 0,75 

0,6 3600 osob/h 4400 osob/h 4900 osob/h 

0,8 4800 osob/h 5900 osob/h 6600 osob/h 

1 6000 osob/h 7300 osob/h 8200 osob/h 

 

1.2 Historie 

První eskalátoru podobný stroj byl vymyšlen přibližně v půlce devatenáctého století. 

V roce 1859 Nathan Ames ze státu Michigan ve Spojených Státech Amerických vymyslel 

stroj, který nazval Pohyblivé Schody, zařízení avšak nebylo nikdy zkonstruováno a zůstalo 

pouze na papíře. Nathan Ames získal na toto zařízení patent. 

Nejstarší fungující prototyp eskalátoru byl patentován v roce 1892 Jessem W. Renem. 

Toto zařízení fungovalo jako atrakce v zábavním parku na Coney Islandu v New Yorku. 

V průběhu posledního desetiletí 19. Století si George D. Wheeler nechal patentovat 

pohyblivé schodiště s pohybujícím se madlem a plochými schody ve stanicích. Což je 

vlastně principiálně dnešní rozložení eskalátorů. Charles D. Seeberger koupil Wheelerův 

patent v roce 1898 a ve společnosti Elishe Otise vymysleli název Eskalátor. Je to spojení 

anglického slova elevator a latinského slova scalae což znamená schody. Označení 

Eskalátor se vžilo jako označení pro pohyblivé schody přibližně kolem roku 1950. [9][10] 
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1.2.1 Historie V Československu 

Prvními pohyblivými schody v Československu bývá uváděno pohyblivé schodiště, 

které bylo zprovozněno kolem roku 1926 na trase pozemní lanovky na Letnou a fungovalo 

až do roku 1935. V roce 1939 v nově otevřeném nákupním domě Bílá Labuť. Tento 

nákupní dům byl vybaven na svou dobu nejmodernějšími osobními výtahy potrubní poštou 

a eskalátory. Další větší užití pojízdných schodů je při stavbě pražského metra a 

s postupem času jsou eskalátory užívány ve všech dopravních uzlech. V dnešní době se 

můžeme s eskalátory setkat prakticky na všech možných místech od stanic metra počínaje 

nákupními centry konče. [9] 

1.3 Hlavní části eskalátoru 

Pro představu o umístění hlavních subsystémů eskalátoru přiložen obrázek 1.1. 

Subsystémy stručně popsány dále v práci. 

Obr. 1.1 Hlavní subsystémy eskalátoru[6] 
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Pohon 

Pohon je umístěn v horní stanici eskalátoru. Eskalátor bývá poháněn jedním či dvěma 

asynchronními elektromotory. Elektromotory jsou 4-6 pólové dle typu a určení eskalátoru 

či přání zákazníka. Z počtu pólů elektromotoru vyplívají jeho otáčky, ty jsou: 1500, 1200, 

1000 za minutu. Otáčky záleží jednak na počtu pólů elektromotoru a jednak na kmitočtu 

elektrického proudu ve vedení dané země kam je eskalátor dodáván. Elektromotory se volí 

buď podle požadované rychlosti pohyblivých schodů, nebo podle požadavků na hlučnost, 

případně podle přání zákazníka. Za elektromotorem je umístěna kuželočelní převodovka, 

která redukuje otáčky a mění je v krouticí moment. Z této kuželočelní převodovky je 

vyvedena buď hřídel na připojení mezipřevodovky, nebo pastorek pro řetězový převod.  

Pomocí tohoto zařízení (mezipřevodovka, řetězový převod) je poháněna hřídel hlavního 

pohonu eskalátoru. Viz. Obr 1.2. 

 

Obr. 1.2 Elektromotor v sestavě s převodovkou[6] 
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Rozvaděč 

Rozvaděč je v podstatě mozek a řídící jednotka eskalátoru. Může obsahovat frekvenční 

měnič. V eskalátoru jsou všechny bezpečnostní spínače zapojeny sériově. To znamená, že 

pokud je jeden z nich vypnut eskalátor se zastaví.  

Hlavní pohon 

Hlavní pohon tvoří hřídel, která u větších instalovaných výkonů může být dutá, a 

řetězová kola. Na hřídel hlavního pohonu je krouticí moment připáděn buď pomocí 

mezipřevodovky nebo pomocí řetězového převodu. Na hřídeli hlavního pohonu jsou 

umístěna řetězová kola pro pohon schodnicového řetězového pásma. Dále jsou na hřídeli 

hlavního pohonu umístěna řetězová kola pro pohon systému madel. Na obrázku 3 vidíme 

hřídel hlavního pohonu s dvojicí řetězových kol pro pohon schodnicového řetězu. Dále pak 

dvojici řetězových kol pro pohon madel, řetězové kolo pro válečkový řetěz a přídavnou 

brzdu užívanou při větších zdvizích eskalátoru. 

Obr. 1.3 Sestava hlavního pohonu[6] 
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Konstrukce 

Konstrukce je nosná část celého eskalátoru. Zajišťuje podporu všech funkčních a 

bezpečnostních prvků. Správně navržená konstrukce by měla být lehká mít co nejvyšší 

tuhost a pohlcovat vibrace. Konstrukci je rozdělena z logistických důvodů na: horní stanici, 

dolní stanici a sekce ve sklonu. V nedávné historii bývaly konstrukce svařovány z těžkých 

L, I, U, UE a podobných válcovaných profilů. Dnes je trend konstrukci co nejvíce 

odlehčovat, ale zajistit při tom potřebnou tuhost a pevnost. Proto se konstrukce většinou 

svařuje z dutých ocelových čtyřhranných trubek, díky kterým mají moderní konstrukce 

podobnou tuhost jako konstrukce svařované z těžkých víše zmíněných profilů, avšak 

nezanedbatelně nižší hmotnost. Viz. Obr 1.4. 

 

Obr. 1.4 Konstrukce horní stanice[6] 

Mazací systém 

Mazací systém zajišťuje rozvod oleje do všech částí eskalátoru, které jsou potřeba 

mazat. 

  



20 

Hřebenová deska  

Hřebenová deska musí zajišťovat nájezd řetězového schodnicového pásma ve správné 

poloze do horní i spodní stanice. Má též bezpečnostní funkci, která spočívá ve snaze 

zajistit co nejbezpečnější přechod cestujících z pojízdných schodů na nástupní desku. 

Hřebenová deska se skládá z jednotlivých vyměnitelných hřebenů. Viz. Obr 1.5. 

Obr. 1.5. Hřebenová deska[6] 

Schodnicový řetěz 

Schodnicový řetěz tvoří uzavřené nekonečné pásmo. Schodnicový řetěz tvoří nosné a 

tažné médium pro schodnice, které jsou na něm namontovány. Řetěz musí splňovat vysoké 

bezpečnostní standarty a musí být dostatečně otěruvzdorný. Řetěz je po kolejovém systému 

veden na kladičkách. Viz Obr 1.6. 

Obr. 1.6 Schodnicový řetěz[6] 
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Nástupní deska 

Nástupní deska primárně zajišťuje bezpečný nástup a výstup osob přepravujících se na 

eskalátoru. Dále kryje stanice před povětrnostními podmínkami a musí umožňovat servisní 

přístup k vybavení obou stanic eskalátoru. Při odklopení nástupní desky v horní či spodní 

stanici se automaticky sepne spínač, který vypne elektromotor. Její konstrukce závisí na 

typu balustrády a na počtu plochých schodů požadovaných ve stanicích. Při čemž platí, že 

čím větší počet plochých schodů ve stanicích tím může být větší přepravní rychlost. 

Materiál nástupní desky, který ve styku s obuví přepravujících se osob musí být dostatečně 

protiskluzový, aby nedošlo k pádu a možnému zranění cestujících. Viz Obr. 1.7. 

Obr. 1.7 Nástupní deska[6] 
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Schodnice 

Schodnice prodělali od prvního použití eskalátoru značný vývoj. První schodnice byly 

vyrobeny z tvrdého dřeva. Dnes jsou schodnice odlévány z lehkých hliníkových slitin. Na 

konstrukci schodnice jsou kladeny velké nároky. Schodnice musí být lehká, aby nebyla po 

eskalátoru zbytečně převážena pouze zátěž plynoucí z hmotnosti schodnic a řetězu, ale 

zároveň musí být navržená tak aby unesla předepsanou zátěž. Zátěžové zkoušky schodnic 

se provádí dle EN 115. Viz. Obr. 1.8. 

Obr. 1.8 Schodnice[6] 

Okopový panel (sokl) 

Okopový panel tvoří spodní část balustrády do výšky schodnice. Má krycí a 

bezpečnostní funkci, která spočívá v zabránění styku přepravujících se osob s vnitřním 

zařízením eskalátoru a brání vtažení nežádoucích věcí například šňůrek od bot do 

řetězového pásma a tím pádem škody na majetku či zdraví. Novější okopové panely bývají 

osazeny kartáči, které jeho funkci vylepšují. Viz. Obr. 1.9. 

Obr. 1.9. Okopový panel v horní stanici[6] 

 



23 

Systém madla 

Madlo obíhá po vedení madla, které je umístěno na vrcholu balustrády. Madlo je 

určeno k přidržování osob přepravujících se na eskalátoru. Dle normy EN115 se madlo 

nesmí zpožďovat za jedoucím řetězovým schodnicovým pásmem, může se pouze 

předbíhat, a to o maximálně 2% rychlosti schodnicového pásma. Pohon madla bývá řešen 

řetězovým převodem, který je napojen na hřídel hlavního pohonu eskalátoru. Bezpečný 

přechod viditelné části madla, kterého se přidržují lidé, je řešen přes trychtýře madel, které 

jsou umístěny ve stanicích. Trychtýř madla musí zajišťovat dostatečnou těsnost, aby nebyl 

vnitřek eskalátoru zanášen prachem a dalšími nečistotami. Viz. Obr. 1.10. 

Obr. 1.10 Systém madla[6] 
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Napínací vozík 

Napínací vozík je umístěn ve spodní stanici eskalátoru. Musí zajišťovat dostatečné 

předpětí schodnicového řetězu a tím bezpečnou přepravu osob na eskalátoru. Nedostatečně 

předpětí může způsobovat špatné vedení schodnicového řetězu, případně tím ohrozit 

bezpečnost osob přepravujících se na eskalátoru. Viz Obr 1.11. 

Obr. 1.11 Napínací vozík[6] 

Balustráda 

Balustráda má v první řadě bezpečnostní a v druhé řadě dekorativní funkci. Je to 

v podstatě takové sofistikovanější zábradlí, které může být buď průhledné a to ze skla či 

plexiskla, nebo neprůhledné, které je tvořeno většinou nerezovým plechem, případně může 

mít povrchovou úpravu dle přání zákazníka. Vrchol balustrády tvoří podporu pro vedení 

madla. V bezpečnostních pokynech pro přepravu osob je, že by se každá osoba 

přepravující se na eskalátoru měla přidržovat madla. 

 

 

 

 



25 

Kolejový systém 

Kolejový systém zajišťuje správné vedení a podporu řetězového schodnicového pásma. 

Obsahuje soustavu kolejí, kterou tvoří koleje pro vedení schodnicové kladičky, koleje pro 

vedení schodnicového řetězu a bezpečnostní protikoleje. Musí být dostatečně 

nadimenzován, aby byl schopen unést hmotnost obíhajícího schodnicového řetězu, a 

v nosné části musí být navrhnut a upevněn tak, aby byl bezpečně schopen unést hmotnost 

osob přepravujících se na eskalátoru. Viz. Obr. 1.12. 

Obr. 1.12 Kolejový systém v horní stanici[6] 
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2 Základní parametry 

        

       

       

Nominální rychlost volím dle normy EN115[1] 

          
   

2.1 Volba schodnicového řetězu  

Volím schodnicový řetěz výrobce KettenWulf výkres řetězu přiložen v příloze pod 

číslem GAA26152AD9[6], síla při přetržení Fbreak je uváděna na jednu stranu řetězu. 

Parametry:  
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2.2 Volba Schodnice 

Výkres schodnice přiložen v příloze pod číslem GAA455BS1[6] 

Parametry: 

           

        

             

Výpočet počtu schodnic ve skloněné části eskalátoru 

   
 

    
 
 

    
                                                                                                                           (   ) 

   
   

     
 

 

         
 

        

Výpočet předpokládané použité šířky schodnice ve skloněné části eskalátoru 

Obr. 2.1 promítnutá šířka schodnice[7] 

                                                                                                                                      (   ) 
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2.3 Volba řetězu pro přenos krouticího momentu z elektromotoru na 

hřídel hlavního pohonu 

S ohledem na bezpečnost, zdvih a zatížení eskalátoru volím trojřadý válečkový řetěz 

s označením 20A – 3- ISO 606. Výkres řetězu je umístěn v příloze pod číslem 

GO332P28[6]. 

Parametry: 

             

            

2.4 Volba sestavy hlavního pohonu. 

Sestava hlavního pohonu je v příloze pod číslem GAA26170H5[6] 

Parametry: řetězového kola pro schodnicový řetěz  

Řetězové kolo přiloženo v příloze pod číslem GO195JJ1[6] 

            

        

Parametry: řetězového kola pro přenos krouticího momentu z elektromotoru na hřídel 

hlavního pohonu 

Řetězové kolo přiloženo v příloze pod číslem GAA195NB1[6] 
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2.5 Volba systému madla  

Madlo volím s průřezem do V. Výkres profilu madla přiložen v příloze pod číslem 

GAA50AKT[6]. Třecí kolo pro toto madlo přiloženo v příloze pod číslem 

GAA265AM1[6]. 

Parametry: 

           
   

        

           
   

           

         

          

2.6 Volba převodovky 

Převodovku volím EC2-25 od firmy OMS Antriebstechnik[11] je to speciální 

převodovka vyvinutá pro eskalátory. V příloze v sestavě s elektromotorem a brzdou pod 

číslem DAA20401M[6] 
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3 Výpočet výkonu motoru 

3.1 Výpočet zatížení dle normy EN115 

Výpočet hmotnosti sestavy jednoho schodu tzn. Schodnice se třemi články 

schodnicové řetězu. 

                                                                                                                                      (   )  

             

            

Výpočet statického zatížení na jednu schodnici. Statické zatížení se užívá pro 

kontrolu řetězů. 

        
 

  
  [ ] 

                                                                                                                                      (   )  

                      

            

Výpočet dynamického zatížení na jednu schodnici.  

Dynamické zatížení se používá pro výpočet příkonu elektromotoru a při dynamických 

zkouškách eskalátoru. [1] 

             

                                                                                                                                             (   ) 
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3.2 Standartní výpočet sil pro výpočet výkonu motoru 

Výpočet zatížení od osob přepravujících se na eskalátoru. 

               ( )                                                                                                                 (   )  

                  (  ) 

           

Výpočet možného statického zatížení pro kontrolu řetězu 

                ( )                                                                                                                (   )  

                   (  ) 

            

Výpočet velikosti síly, kterou zatěžuje elektromotor řetězové schodnicové pásmo 

                   ( )                                                                                                      (   )  

                      (  ) 

           

Výpočet normálové síly, která působí na konstrukci 

Obr. 3.1 znázornění normálové síly 
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Obr. 3.2 odvození normálové síly 

              (
 

 
)                                                                                                                  (   ) 

                 (
  

 
) 

              

Výpočet statické normálové síly, která působí na konstrukci 

               (
 

 
)                                                                                                                (   )  

                 (
  

 
) 

              

Výpočet normálové síly, kterou působí na konstrukci schodnicové řetězové pásmo 

                (
 

 
)                                                                                                              (   ) 

                 (
  

 
) 
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Výpočet třecí síly zatěžující eskalátoru vznikající přepravou lidí  

     (         ( )               )                                                                   (    ) 

     (               (  )                    )       

            

Třecí síla způsobená převážením řetězového pásma   

      (               ( )                      )                                        (    ) 

      (                  (  )                      )       

            

3.3 Skutečná rychlost eskalátoru při jmenovitém zatížení 

Skutečná otáčky elektromotoru na při jmenovitém zatížení 

       (    )                                                                                                                      (    ) 

         (      ) 

            
   

Skutečné otáčky hřídele převodovky při jmenovitém zatížení 

     
   
  
                                                                                                                                 (    )  
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Skutečné otáčky hřídele hlavního pohonu při jmenovitém zatížení 

          
   
    

                                                                                                                    (    ) 

        
  

  
 

             
   

Skutečná rychlost pohybujících se schodů při jmenovitém zatížení 

              
 

  
                                                                                                               (    )  

               
 

  
 

             
   

3.4 Skutečná rychlost pohybujících se schodů bez zatížení 

Skutečné otáčky elektromotoru bez zatížení 

       (     )                                                                                                                  (    )  

         (       ) 

            
   

Skutečné otáčky hřídele převodovky bez zatížení 

     
   
  
                                                                                                                                   (    ) 
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Skutečné otáčky hřídele hlavního pohonu bez zatížení 

          
   
   

                                                                                                                     (    )  

          
  

  
 

             
   

Skutečná rychlost pohybujících se schodů bez zatížení 

              
 

  
                                                                                                              (    )   

               
 

  
 

             
   

Skutečná rychlost madla při chodu eskalátoru bez zatížení 

průměr třecího kola pro pohon madla  

          

vzdálenost mezi vnitřní plochou třecího kola pro pohon madla a středu vinutí profilu 

madla 

       

   (
  
 
   )       

 

  
                                                                                                  (    )  

   (
     

 
      )       
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Rozdíl ve skutečné rychlosti eskalátoru a nominální rychlosti  

Dle normy EN115[1] může být rozdíl v nominální rychlosti nezatíženého eskalátoru a 

skutečné rychlosti eskalátoru    nominální rychlosti. 

   
      
  

     
 

  
                                                                                                              (    ) 

   
         

   
     

           

Rozdíl mezi skutečnou rychlostí madla a nominální rychlostí eskalátoru 

   
      
   

                                                                                                                       (    ) 

   
            

     
     

          

Dle normy EN115[1] může být rozdíl mezi skutečnou rychlostí eskalátoru a rychlostí 

pohybu madla           

   (   )                                                                                                                                 (    ) 

     (   ) 

Pohon eskalátoru je správně navržen. 
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3.5 Určení potřebné napínací síly pomocí graficko-početní metody 

Metodika výpočtu převzata z [4] 

Obr. 3.3 schéma trasy řetězového pásma 

Přepočet délek z počtu schodů na metrové vzdálenosti 

                                                                                                                                        (    )  

             

           

                                                                                                                                       (    )   

             

           

Výpočet koeficientu pro určení metrových hmotností  

  
 

   
                                                                                                                                        (    ) 
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3.6 Přepočet zatížení na schod na zatížení na metr 

Zatížení od přepravujících se osob 

                                                                                                                                      (    )  

              

              
   

Zatížení od schodnicového řetězového pásma 

                                                                                                                                      (    )  

                

               
   

3.7 Průběh sil v řetězovém pásmu dle obr 3.3.  

                                                                                                                                                (    ) 

                                                                                                                         (    ) 

                            

         

                  
 

    
                                                                     (    )  

                        
   

     
                 

           

                                                                                                             (    )  

                                 

                                                                                                                                     (    ) 
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                                                                                                                                     (    ) 

              (        )                                                                          (    )  

                 (           )            

           

             (        )       
 

    
 (        )                (    )  

               (           )            
   

     
 (           )      

      

            

               (        )                                                                        (    ) 

                  (           )            

            

Napínací sílu FZ určíme z podmínky, že žádná složka ze sil T0 až T7 nesmí, být záporná 

to znamená: 

       [ ] 

                                                                                                                                            (    ) 

          

       [ ] 
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Přepočet tahových sil pro zvolenou napínací sílu 

          

          

        

        

        

         

           

           

3.8 Výpočet síly nutné k pohánění madel eskalátoru 

Odvození a výpočet je prováděn pro jednu stranu eskalátoru to znamená, že finální sílu 

musíme vynásobit dvěma, abychom dostali sílu, kterou madla zatěžují elektromotor. 

Výpočet provádím podle obrázku 3.4. Metodika výpočtu převzata z [4]. 

                                                                                                                     (    ) 

                           

          

Obr. 3.4 schéma trasy madla 
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        (
  
 
    

 

 
)                                                                                      (    ) 

        (
  

 
       

 

 
)                

            

         
                                                                                                                             (    ) 

           
           

            

        
 

    
                                                                              (    ) 

          
   

     
                                  

           

         
                                                                                                                             (    ) 

          
           

           

        (
  
 
    

 

 
)                                                                                      (    ) 

         (
  

 
       

 

 
)                

           

         
                                                                                                                            (    ) 

          
       

            

        (
  
 
    

 

 
)  (     )                                                                    (    ) 
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          (
  

 
       

 

 
)  (       )            

            

         
                                                                                                                             (    ) 

           
           

            

        *(     )  (  
    

    
   )    (     )+                                  (    ) 

          [(       )  (    
     

     
     )      (       )]       

            

          
                                                                                                                           (    ) 

            
           

             

          (
  
 
    

 

 
)  (     )                                                                (    ) 

           (
  

 
       

 

 
)  (       )            

             

           
                                                                                                                         (    ) 

            
       

            

                                                                                                                                        (    ) 
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3.9 Výpočet výkonu elektromotoru pro pohon eskalátoru pomocí 

standartní metody 

   (                 )  
   
   

 
    

        
     

 

  
                                            (    ) 

   (                     )  
  

  
 

     

            
      

 

  
 

           

3.10 Kontrola vypočtené velikosti výkonu elektromotoru pomocí 

grafickopočetní metody 

   (        )  
   
   

 
    

        
     

 

  
                                                              (    ) 

   (               )  
  

  
 

     

            
      

 

  
 

           

Vzhledem k tomu, že jsem se dvěma odlišnými způsoby dopočítal v podstatě stejného 

výkonu motoru, proto myslím, že výpočet je proveden správně. 

Volím elektromotor v zapojení s kuželočelní převodovkou o nominálním výkonu 

15kW od společnosti OMS Antriebstechnik. Mezi převodovkou a motorem je zapojena 

elektromagnetická provozní brzda VDE 580 o maximálním brzdném momentu 560Nm. 

Sestava motoru je zvolena podle DAA20401M_BD [6] 

Tabulka 3.1 parametry elektromotoru[6] 

Motor frekvence 
záběrový moment  

MZ [   ] 

nominální moment 

MN [   ] 

[kW] [Hz] hvězda  trojúhelník hvězda  trojúhelník 

15 50 74 242 32,7 97,3 



44 

3.11 Kontrola motoru na rozběh  

Výpočet statického momentu od zatížení eskalátoru redukovaný na hřídel 

elektromotoru [5] 

    (                 )      
   
   

 
    

        
                                                  (    ) 

    (                     )      
  

  
 

     

            
 

             

Porovnání statického momentu od zatížení s nominálním momentem elektromotoru 

                                                                                                                                           (    ) 

              

Nominální moment elektromotoru je vyšší než vypočtený statický moment redukovaný 

na hřídel elektromotoru což znamená, že elektromotor je schopen udržet v chodu naprosto 

plný eskalátor. 

Výpočet dynamického momentu od posuvných a rotačních hmot redukovaný na 

hřídel elektromotoru [5] 

Setrvačný moment Imd odměřen z modelu sestavy hlavního pohonu v programu Creo 2 

Setrvačný moment pohonné jednotky Ipoh odečten z dokumentu DAA20401M_BD[6] 

    [(          )  (      
 

    
)      

   
   

 
    

        
 
     
    

 
   
   

 
 

        
 

      

          
]  
   
  
                                                                 (    ) 

    [(             )  (            
   

     
)      

  

  
 

     

            

 
       

     
 
  

  
 

 

            
 

       

               
]  
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Celkový zatěžovací moment redukovaný na hřídel elektromotoru při rozběhu  

                                                                                                                                 (    ) 

             

             

Záběrový moment elektromotoru je vyšší než vypočtená hodnota celkového 

zatěžovacího momentu, který působí při rozběhu eskalátoru. Tato podmínka platí 

v případě, že je eskalátor plně zatížen lidmi a elektromotor je zapojen do trojúhelníku. 

3.12 Kontrola brzdy  

Podle normy EN115 musí mít všechny poháněné a brzdné prvky (brzda, schodnicový 

řetěz, válečkový řetěz pro pohon eskalátoru) musí mít součinitele bezpečnosti alespoň 5. 

Výpočet brzdného momentu potřebného k zastavení eskalátoru [5] 

    [    (                          )           
   
   

 
     
  

]      

    [    (                     )            
  

  
 
         

  
]    

                                                                                                                                (    ) 

Výpočet brzdného momentu nutného k udržení eskalátoru v klidu[5] 

    [(                         )           
   
   

 
     
  

]                  (    ) 

    [(                              )            
  

  
 
         

  
]    

              

                                                                                                                                      (    ) 

                      

Zvolená brzda vyhovuje. 
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4 Technologické a pevnostní výpočty  

Výpočet dynamické síly zatěžující schodnicové řetězové pásmo při náběhu na 

řetězové kolo[4] 

       [       (      
 

    
)      (      

 

    
)]  

    
 
 (
     
    

)
 

    (
   

      
)                                                                                                      (   ) 

       [        (            
   

     
)        (            

   

     
)]

 
     

 
 (
       

     
)
 

    (
   

    
) 

            

4.1 Kontrola schodnicového řetězu: 

Výpočet celkové síly zatěžující schodnicový řetěz 

            
  
 
                                                                                                             (   ) 

               
    

 
      

            

Výsledná bezpečnost schodnicového řetězu 

    
       
   

                                                                                                                                  (   ) 

    
        

     
 

         

Výsledná bezpečnost schodnicového řetězu je větší než 5 to znamená, že řetěz 

vyhovuje. 
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4.2 Kontrola řetězu pro pohon eskalátoru: 

Výpočet síly zatěžující řetěz pro pohon eskalátoru 

        
    
    

                                                                                                                            (   ) 

          
   

   
 

            

Výsledná bezpečnost řetězu pro pohon eskalátoru 

    
    
   

                                                                                                                                       (   ) 

    
      

     
 

         

Výsledná bezpečnost řetězu pro pohon eskalátoru je větší než 5 to znamená, že řetěz 

vyhovuje. 

4.3 Kontrola čepu schodnicového řetězu na otlačení 

Výpočet síly působící na čep schodnicového řetězu (pro obě strany řetězu) 

                       
  
 
                                                                                  (   ) 
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Výpočet otlačení čepu (pro jednu stranu řetězu) 

Obr. 4.1 schéma uložení řetězové kladičky [6] 

   
    

       
                                                                                                                               (   ) 

   
     

       
 

            

                                                                                                                                                (   ) 

            

Velikost čepu schodnicového řetězu je navržena dostatečně. 
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4.4 Volba pružin pro napínání schodnicového řetězu: 

Z vypočítané potřebné napínací síly FZ volím z katalogu dvojici tlačných pružin o 

katalogovém čísle 6330 pružina je provedena dle normy DIN 2098. 

Obr. 4.2 schéma pružiny[12] 

Tabulka 4.1 parametry pružiny[12] 

Dt [mm] Dm [mm] L0 [mm] nv [ks] Fn [N] Ln [mm] c [N/mm] 

10 50 110 5,5 5198 76 148 

Výpočet potřebného stlačení pružiny 

   
  
   

                                                                                                                                         (   ) 

   
    

     
 

            

Výpočet délky stlačené pružiny 

                                                                                                                                         (    ) 
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Z výpočtu vyplívá, že pro spočítanou napínací sílu by měla být pružina stlačena na 

83,65 mm. 

4.5 Výpočet napínacího šroubu 

Z bezpečnostních důvodů navrhuji napínací šroub na celou napínací sílu ne jen na její 

polovinu. Jako materiál pro výrobu napínacích šroubů volím závitovou tyč pevnosti 4.6 

Princip výpočtu převzat z [2] 

Součinitel β 1,3 volen dle [2] 

Součinitel bezpečnosti ks 2 volen dle [2] 

Předběžný výpočet velikosti napínacího šroubu 

        √
       
    

                                                                                                             (    ) 

        √
          

     
 

               

Volím závitovou tyč se závitem M16x2.  

Tabulka 4.2 parametry závitu M16x2[3] 

d [mm] d1  [mm] d2 [mm] d3 [mm] Ph [mm] 

16 13,835 14,701 13,546 2 

Výpočet napětí v tahu 

   
  

  (
  
 )

                                                                                                                               (    ) 

   
    

  (
      
 )
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Výpočet napětí v krutu 

Koeficient tření na závitu        je volen dle [2] pro nemazaný a povrchově 

neupravovaný závit.  

  
   (         

 )  
  
 

    

  

                                                                                               (    ) 

  

   (
  
    

 
  

   (
 
 )
)  
  
 

    

  

 

  

     (
 

         
   

   (
  
 )
)  
      
 

         

  

 

           

Výpočet redukované napětí podle Guesta 

     √  
                                                                                                                         (    ) 

     √              

               

                                                                                                                                             (    ) 

              

Napínací šrouby jsou navrženy dostatečně na celou napínací sílu FZ. 
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4.6 Kontrola svaru mezi závitovou tyčí a objímkou 

Závitová tyč je zašroubována do objímky a spoj je poté svařen koutovým obvodovým 

svarem o velikosti jmenovité tloušťky svaru a1 = 4. Závitová tyč je zatížena pouze 

jednoduchým tahem. Pro výpočet beru, že je svar proveden na průměru jádra závitu tyče 

d3. Výpočet provádím pro celou napínací sílu FZ. Princip výpočtu převzat z [3] 

Obr. 4.3 schéma svaru mezi závitovou tyčí a objímkou 

   
  

  (       ) 

  
    

 

 

                                                                                               (    ) 

   
    

  (          ) 

  
         

 

 

            

                                                                                                                                               (    ) 

             

Svar je navržen dostatečně, nicméně jsem výpočet ještě ověřil pomocí metody 

konečných prvků v programu ANSYS Workbench 15. 
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Obr. 4.4 Detail svarového spojení [8] 

Podle výpočtu pomocí metody konečných prvků Obr. 4.4, vychází průměrné napětí na 

svarové ploše mezi 40-50MPa což je o něco větší než při ručním výpočtu. Přisoudil bych 

to zakulacení plochy svaru, se kterým jsem ve výpočtu výše nepočítal.  Na obrázku vidíme 

i špičky, které mají přibližně 90MPa ale ty se vyskytují pouze v malých bodech, což bych 

přiřadil k špatnému spojení mezi konečnými prvky v dané oblasti. Což je nevýhoda 

metody konečných prvků.  

4.7 Návrh rámu napínacího vozíku 

Rám napínacího vozíku je složen z pěti částí. Čtyři tyto části jsou spolu svařeny. 

V tomto svařenci je vyvrtána drážka pro napínací šrouby. Napínací šroub se navleče na osu 

napínání a poté provleče touto drážkou. Zmíněný svařenec je použit jako opěrný rám pro 

tlačnou pružinu. Na napínací šroub se poté navleče pružinové sedlo. Na sedlo se umístí 

tlačná napínací pružina a na pružinu se umístí další pružinové sedlo. Poté se vše zajistí 

dvojicí standartních matic. Pružinové sedla zamezují vybočení pružiny z požadovaného 

směru. Poté je přiložena pátá část, která slouží k zavětrování napínacího rámu. Tato část 

také zamezuje zvednutí napínacího vozíku z jeho vodítek. Předkládám výpočet tohoto 

rámu v programu Ansys Workbench 15. Výpočet je proveden pro provozní napínací sílu, 

která odpovídá 3900N. Rám je vyroben z materiálu S355JRG2. 
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Síť konečných prvků je provedena metodou Hex Dominant což znamená, že budou 

převažovat prvky čtvercových či obdélníkových tvarů. Průměrná velikost prvků je 4mm. 

Vizualizace na obrázku 4.5. 

Obr. 4.5 Síť modelu rámu [8] 

Drážky umístěné na bocích L nosníků slouží k přišroubování do konstrukce, proto jsou 

na nich umístěny vazby remote displacement, které zamezují pohybu i rotaci do všech 

stran. Na střed drážky L nosníku kolmého na ostatní nosníky je umístěno zatížení pomocí 

remote force což simuluje zatížení od tlačné pružiny. 

Obr. 4.6 Napětí v rámu pro FZ/2 [8] 

Na obrázku 4.6 vidíme několik červených oblastí, které odpovídají přibližně 170MPa 

což je přibližně polovina předpokládané meze kluzu pro materiál S355JRG2, která je 

355MPa. Pro kontrolu přikládám ještě obrázek 4.7, který znázorňuje deformace v rámu při 

provozní napínací síle FZ/2. 
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Obr. 4.7 Deformace v rámu napínací síle FZ/2 [8] 

Obrázek 4.7 znázorňuje deformace v rámu při provozní napínací síle FZ/2. Červené 

oblasti odpovídají posunutí přibližně 0,26 mm. 

Z výpočtů plyne, že rám je navržen dostatečně. 
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5 Porovnání původního a navrženého řešení 

Původní řešení  

Původní řešení napínacího vozíku je konstrukčně poměrně dost složité, obsahuje velké 

množství různých součástí z kterého plyne náročná montáž, výroba, udžba i ustavení 

v konstrukci. Konstrukční řešení dále obsahuje osu s řetězovými koly, která je usazena 

v ložiskových domcích. Osa s řetězovými koly výrobu i montáž poměrně hodně 

prodražuje. Oproti navrhovanému řešení má velkou výhodu v tom, že je to řešení 

parametrické tudíš nakonstruované a napočítané do zdvihu eskalátoru připližně 28m. Viz. 

Obr. 5.1. 

 

Obr. 5.1 Původní řešení napínacího vozíku [6] 
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Návrh napínacího vozíku 

Pro zlepšení aspektů současného řešení jsem navrhl minimální bezpečný průjezdný profil 

pro průjezd schodnicového řetězového pásma vratnou napínací stanicí. Znázorněn na 

obrázku 5.2. Z tohoto poznatku vycházejí i celkové rozměry napínacího vozíku, které jsou 

oproti původnímu řešení menší a z toho, plyne úspora hmotnosti i celkového potřebného 

materiálu pro konstrukci napínacího vozíku. 

Obr. 5.2 Minimální průjezdný profil [7] 

Zvolené řešení nepočítá s použitím řetězového kola. Pro bezpečné obrácení a napnutí 

schodnicového řetězového pásma je použita jednoduchá konstrukce obraceče, která je 

nadstavena o kolej pro vedení řetězu. V původním řešení byla tato kolej též, nicméně byla 

použita pouze k navedení řetězu na řetězové kolo. V navrhovaném řešení je tato kolej 

skružena a vede řetězové pásmo celým obloukem místo řetězového kola. Nemožnost 

vybočení řetězu z potřebné dráhy zajišťuje jeho velká příčná tuhost. Dále pak jeho osy, 

které udržují konstantní rozchod obou řetězů, na tyto osy se připevňují schodnice.             

O správné navedení schodnicového řetězového pásma na napínací vozík se postará 

kolejový systém, jehož koleje pro vedení řetězu mají nákolky. Napínání řetězu je 

provedenou pomocí dvojice tlačných pružin. Pro zajištění souměrného napínání obou stran 
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řetězu je u pružin přiloženo pravítko s ukazatelem. Na napínacím vozíku jsou též 

instalovány spínače, které vypnou eskalátor při porušení jedné či obou stran schodnicového 

řetězového pásma.  

Navrhované řešení 

Navrhované řešení je konstrukčně jednodušší než původní řešení, obsahuje menší počet 

součástí a neobsahuje osu s řetězovými koly. Z toho plyne, že je levnější, lehčí a 

jednodušší na výrobu i montáž. Navrhované řešení je pravděpodobně využitelné jen do 

určité velikosti zdvihu eskalátoru, kde nepůsobí tak velké síly jako ve větších eskalátorech. 

Minimální použitelnost je do 7,7 metrů zdvihu eskalátoru, pro tento zdvih je zpracována 

celá tato práce. Vizualizace přiložena na obrázku 5.3. 

 

Obr. 5.3 Navrhované řešení napínacího vozíku [7] 
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Závěr 

Výsledkem mé diplomové práce je návrh napínacího vozíku pro eskalátory. 

Konstrukce napínacího vozíku se skládá ze čtyř hlavních částí a to: Napínací deska, 

napínací šroub, rám určený k opření pružin, a osa napínacího vozíku. Napínací deska je 

v podstatě jednoduchý obraceč. Na tomto obraceči jsou navařeny koleje jak pro vedení a 

napínání schodnicového řetězu tak pro vedení a obrácení schodnic. Napínací osy jsou 

provlečeny tělesy obraceče a přišroubovány k němu. Napínací osy udržují stálou velikost 

rozchodu napínacích desek. Napínací osy mohou pojíždět po tělese rámu, tento rám je 

svařen z několika L profilů. K tomuto rámu je přivařen i držák pro senzor, který vypne 

eskalátor při případném přetržení schodnicového řetězu. Na napínací osu jsou navlečeny 

objímky, ke kterým jsou přivařeny závitové tyče, které jsou provlečeny rámem určeným 

pro opření tlačných pružin. V napínacím rámu jsou tyto závitové tyče zajištěny a 

předepjaty dvojicí pružin. Pružiny jsou usazeny v pružinových sedlech, které zabraňují 

jejich vybočení. Každá pružina je stlačována maticí, která je proti uvolnění zajištěna 

druhou maticí.  

Práce začíná stručným popisem eskalátoru jako technického zařízení, dále se zabývá 

rozdělením tohoto zařízení na jednotlivé subsystémy a jejich stručným popisem. V další 

části práce je provedena volba potřebných komponent pro výpočty. Tyto výpočty jsou 

uvedeny ve třetí části. Tato třetí část obsahuje analýzu tahových sil v nekonečném 

řetězovém pásmu a výpočet výkonu elektromotoru a jeho kontrolu na rozběh a návrh a 

kontrolu potřebné brzdy. Z této analýzy vyplynul návrh potřebné napínací síly tak aby 

nedocházelo k prověšení řetězu. Ve čtvrté části jsou provedeny technologické a pevnostní 

výpočty řetězů, jak schodnicového řetězu tak válečkového řetězu pro pohon eskalátoru a 

vybraných částí napínacího vozíku. Mezi tyto vybrané části patří napínací šroub, pružiny, a 

napínací rám určený k opření pružiny. Napínací šroub byl zkontrolován na tah a dále byl 

zkontrolován svar mezi objímkou a závitovou tyčí šroubu. Napínací rám určený k opření 

pružiny byl vypočten metodou konečných prvků v programu ANSYS.  V poslední části 

porovnávám původní napínací vozík společnosti OTIS a.s. Břeclav a mnou navrhnutý 

napínací vozík. Výkresová část obsahuje sestavný výkres navrženého napínacího vozíku.  
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