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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

HAVALA, J. Návrh ručního nářadí- ráčna: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra částí a mechanismů strojů 2015, 48 s. 

Vedoucí práce: Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. 

Bakalářská práce se zabývá designovým a konstrukčním řešením návrhu ručního nářadí, 

ráčny. V první části bakalářské práce je rešerše, která slouží jako inspirace.  

V praktické části řeším velikost průřezu kostry, který je vypočten, kostra je podrobena 

MKP analýze. Dále kontrola zajišťovacího čepu na střih a kontrola zubů na otlačení. A 

nakonec řeším samotný mechanismus rohatky a západky. Součástí bakalářské práce je 

výkresová dokumentace, tu naleznete v přílohách. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

HAVALA, J. Design of Hand Tools- Ratchet: bachelor thesis. Ostrava: VŠB – Technical 

University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Machine Parts and 

Mechanisms, 2015, 48 s, Thesis head: Ing. Milena Hrudičková, Ph.D.  

This bachelor thesis deals with the design and construction of hand tools- ratchet. In first 

part of bachelor thesis is search, which serves as an inspiration. 

In the practical part I have been solving cross-section size of the frame, which has been 

calculated, frame is subjected of FEM analysis. Next part is control of locking pin on cut and 

control teeth for deformation. And finally I deal with mechanism of ratchet. Drawing 

documentation is also included. 
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1 Seznam použitých označení 

Značka Název Jednotka 

   Ohybové napětí [   ] 

     Dovolené napětí [   ] 

   Síla ruky [ ] 

l Délka ramene [  ] 

   Modul ohybu [ ] 

  Ludolfovo číslo [ ] 

b Výška průřezu [  ] 

   Délka průřezu [  ] 

     Maximální napětí [   ] 

   Statická bezpečnost [ ] 

   Mez kluzu [   ] 

     Volená bezpečnost [ ] 

   Síla působící na čep [ ] 

r Rameno síly [  ] 

   Délka čepu [  ] 

d Průměr čepu [  ] 

   Smykové napětí [   ] 

   Plocha čepu [   ] 

     Dovolené smykové napětí [   ] 

X Středová vzdálenost  [  ] 

    Tlaková síla [ ] 

S Plocha dotyku [   ] 

   Mez pevnosti [   ] 

    Tlak působící na plochu [   ] 

     Dovolený tlak [   ] 
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2 Úvod 

 

Již odjakživa se lidstvo snaží o zdokonalení své práce a k tomu nám pomáhají 

nástroje. Díky nim je práce efektivnější a rychlejší. Nástroje a vynálezy nás provázejí 

už od prvopočátku: ať to bylo období čtvrtohor, kdy probíhala poslední fáze vývoje 

Homo sapiens a používaly se primitivní nástroje pro přísun a uchovávání potravin, 

nebo vynález kola v Mezopotámii, až letem minulostí dojdeme k dnešním výrobním 

halám po celém světě. Tím se dostávám k podstatě mé bakalářské práce, a to je ruční 

nářadí, přesněji ráčna.  

 

Při výrobě jakéhokoliv nářadí byl ovšem kladen důraz na dvě základní věci, 

praktičnost a bezpečnost. V dnešní době, kdy je trh přesycen, se k těmto parametrům 

připojuje i důraz na vzhled. Tedy důraz na design výrobku, v mém případě nářadí.  

 

Proto se v této bakalářské práci budu věnovat novému vzhledu ráčny, tak aby můj 

návrh přinesl něco nového na trh. 

 

Ráčna je ruční nářadí, které má široký rozsah využití. Pomocí ráčny dotahujeme 

nebo povolujeme nejčastěji šroubové spoje. Ráčnu můžete znát také pod názvem Gola 

klíč. Ráčna funguje na principu rohatky a západky. V rohatce pak zpravidla bývá 

umístěn unášecí čtyřhran, jeho výroba podléhá normám. Na tento čtyřhran pak 

nasunujeme gola násady, nebo laicky ořechy s různými průměry.  

  



9 
 

3 Základní rozdělení 

 

 
Ráčna je nástrčkový klíč, nástrčný klíč nebo také Gola klíč. Je to ruční nářadí, kterým se 

většinou nahrazují klasické klíče. Ráčna se používá zejména ve stísněných prostorech, a to 

díky své komplexnosti. 

  

Ráčna  

Podle 
mechanismu 

Rohatka a 
západka 

Klasická 

 S kloubovou 
hlavou 

Vyměnitelná 
rukojeť 

Třecí 
mechanismus 

Klasická 

S kloubovou 
hlavou 

Vyměnitelná 
rukojeť 

Podle tavru  

Jednoduchá 

(rovná) 

Vyhnutá 

Podle 
materiálu 

celokovová 

S gumovou 
rukojetí  
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3.1 Mechanismus 

Mechanismus je zde velice jednoduchý, spočívá v ozubeném kolu, které je pevně 

spojeno s přenášecím prvkem (nebo naopak dle skici III.). Pak je tady tělísko, které je 

statické, otírá se po obvodu ozubeného kola, v případě potřeby zapadne do zubů a zapře se. 

Poté se moment, který vytváříte, přenáší na prvek, který utahujete. Tedy jednoduše rohatka a 

západka: 

 

Obr. 3.1 Schéma rohatky a západky [ ] 

Tento mechanismus se využívá v mnoha odvětvích, a to proto, že je jednoduchý, 

spolehlivý a levný. 

Používáme jej: 

 Ve stavebnictví. 

 

 

 

 

      

Obr. 3.2 Využití mechanismu u kladky [ ] 
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U mnoha domácích benzínových nástrojů jako startér. 

 

Obr. 3.3 Startovací mechanismus [ ] 

 Pro bezpečný převoz materiálu. 

 

Obr. 3.4 Upevňovací popruhy [ ] 

Zkrátka má široké využití všude. Toto je jen malá ukázka.  
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Typy mechanismů: 

 

Obr. 3.5 Typy mechanismů [ ] 

Nejčastěji je využíván typ číslo 2. 

 

3.2 Ráčny třecího typu 

Ráčen tohoto typu se dělá jen velmi málo. Výrobní cena se pohybuje v nižších sférách než 

u ostatních dvou typů, ale bohužel jeho spolehlivost je nedostačující. Prokluz mechanismu je 

častým problémem.   

3.3 Ráčny s ozubením 

Ráčna 1/2 

Mechanický popis: 

Ráčna má 72 zubů, je vyrobena z chromu s kvalitní povrchovou úpravou. 

Také je vybavena jednoduchým mechanizmem pro přepínání směru otáčení. 

Ráčna má gumovou rukojeť. Její celková hmotnost je 490 g, dálka 250 mm a 

průměr hlavy je 42 mm. Na trhu je dostupná za 390 Kč.     

Popis designu: 

 Ráčna má jednoduchý tvar, jak pro výrobu tak vzhledově. Objevují se zde 

prvky z ABS plastu jako je přepínací mechanismus. Dále zde máme gumovou 

rukojeť, která je ergonomicky tvarovaná, rovněž jednoduchá na výrobu. Tato 

ráčna je konstruována spíše prakticky a s ohledem na výrobní cenu, než na 

designový dojem.       

 

http://naradi.heureka.cz/racna-1-2/
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Obr. 3.6 Ráčna Tona Expert [ ] 

Ráčna 1/2" 255 mm vyhnutá. 

Mechanický popis: 

Tato ráčna je vyrobená značkou YATO. Je to ½“ ráčna, která je 

vyhnutá pro lepší a bezpečnější manipulaci. Mechanismus ráčny má 72 zubů 

a je dlouhá 255 mm. Dále je pak ráčna vyrobena z kované vysoce legované 

oceli (Chrome Vanadium), je vybavená páčkou, která přepíná směr záběru. 

Rukojeť je vyrobená z gumy, je tvarovaná jednoduše a ergonomicky. Na 

konci této ráčny je praktická díra pro zavěšení. Má široké využití. Na trhu je 

ráčna dostupná za 505 Kč. 

Popis designu: 

Tato ráčna je zajímavější, něž předešlá. Oslovila mne více svým 

tvarem, tedy svým oblým tvarem a organickými křivkami.  Vyhnutá rukojeť 

dodává ráčně osobitost. Na ráčně jsou využity dva materiály, a to ocel a 

guma.     

 

      

 

 

 

Obr. 3.7 Ráčna Yato [ ] 
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Ráčna 1/2" kloubová 

Mechanický popis: 

Tato ráčna je vyrobena s pohyblivým kloubem pro lepší manipulaci 

v hůře dostupných místech, a to díky manipulaci pod jakýmkoliv úhlem. Je 

to ráčna ½“, která je dlouhá 250 mm. Mechanismus ráčny má 72 zubů. Na 

povrchu ráčny, tedy povrchová úprava, je leštěný chrom. Materiál této ráčny 

je Cr-V (Chrome Vanadium), rukojeť je ergonomická a gumová. 

Mechanismus přepínání směru záběru je zde ve formě otočného elementu, je 

vyroben z ABS. Využití je všestranné a na trhu je dostupná za 109 Kč. 

Popis designu: 

Tento výrobek je zářným příkladem praktičnosti, ovšem z pohledu 

designu není o co stát. Tvar je klasický, ničím neoslovující. Rukojeť je 

pouze upravená proti prokluzu, a to zajišťují horizontální drážky, které jsou 

po celém obvodu rukojeti.       

  

 

Obr. 3.8 Ráčna Toya [ ]  

 

Ráčna 1/2" s teleskopickou rukojetí 

Mechanický popis: 

Jak už název napovídá, u této ráčny si můžete nastavit různě dlouhou 

rukojeť. Díky tomu můžeme působit na šroub větším krouticím momentem, 

a proto je i tak ráčna dimenzovaná, má tedy větší průměr. Ráčna je dlouhá 

295 mm, což je minimální velikost, tuto délku lze prodloužit na 435 mm - 

na maximální délku. Po nastavení libovolné délky, pak rukojeť dotáhnete 

pomocí matice, jak je ukázáno na obrázku. Ráčna má 72 zubů, rukojeť je 
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vyrobená z gumy a ergonomicky tvarovaná. Na konci rukojeti máme 

praktický otvor pro zavěšení. Je zde pákový mechanismus přepínání směru 

záběru. Využití je všestranné, na trhu je dostupná za 762 Kč. 

Popis designu: 

Ráčna má jednoduchý tvar, tak typický pro ráčny.  Nejzajímavější častí 

je rukojeť, ta je ergonomicky tvarovaná a je zde malý náznak tvořivosti. 

Jsou zde výřezy pro umístění prstů, ty diktují, jakým směrem by se měla 

ruka udávat.  

 

Obr. 3.9 Ráčna Honiton [ ] 

 

Ráčna 1/2" 240 mm celokovová 

Mechanický popis: 

Tato ráčna je celokovová, což je výhodou jak při výrobě tak i z hlediska 

hygieny. Další výhodou je větší pevnost. Ovšem díky celokovu už nemůže 

být rukojeť dokonale ergonomicky tvarovaná, je zde protiskluzová úprava. 

Povrch ráčny je leštěný. Ráčna je vyrobena z kované vysoce legované oceli 

(Cr-V, Chrome vanadium). Rohatka má 72 zubů. Ráčna je dlouhá 240 mm. 

Výrobce této ráčny je Toya, tato ráčna je na trhu dostupná za 152 Kč.    

Popis designu: 

Tento typ ráčny se mně líbí už jen proto, že je svým způsobem 

elegantní. Není zde použitá žádná guma na rukojeti ani plastový 

mechanismus pro změnu směru, ráčna je celokovová to mi dodává pocit 

celistvosti a bezpečnosti. Rukojeť je zde řešená jednoduchým způsobem, 
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a to zvětšením průměru pro lepší úchyt a gravírováním této plochy. 

Z hlediska ergonomie je ovšem rukojeť nedokonalá. Na druhou stranu jí tato 

jednoduchost dodává jak levnou výrobu, tak estetický dojem.            

 

 

Obr. 3.10 Ráčna Toya [ ] 

 

Ráčna 1/2" 250mm celokovová  

Mechanický popis: 

Tato ráčna je celokovová, vyrábí se  námi už známé oceli, chrom- 

vanadium a vyrábí ji společnost HONITON. Typ této ráčny je H8713 – 

tento typ je dlouhý 250 mm. Mechanismus rohatky má 72 zubů. Přepínání 

směru zde zajišťuje element v podobě otáčivého kola. Povrch ráčny je 

vyleštěný i v oblasti rukojeti. Tuto ráčnu je možno zakoupit v ceně 147 Kč. 

Popis designu: 

Ráčna díky výrobě výhradně z oceli je kompaktní a v jistém smyslu 

i  elegantní. Působí odolně a pevně, čímž dostáváme pocit bezpečnosti při 

práci. A to je při manuální práci nejdůležitější. Ráčna má vyleštěný povrch, 

díky tomu máme pocit čistoty. Rukojeť je přizpůsobená proti prokluzu, a to 

v ose rukojeti svým tvarem, ale kvůli leštěnému povrchu je ruka méně 

chráněná proti protočení. Díky prvkům jako je rozšířený konec rukojeti a 

vrubům, které řekněme vymezují plochu rukojeti, je ruka stabilní a chráněná 

proti úrazu. Tyto prvky také spolu s ergonomickým tvarováním rukojeti 

mírně diktují polohu, kterou ruka zaujímá při práci.     
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Obr 3.11 Ráčna Honiton [ ] 

 

3.4 Clay 

V této rešerši osvětluji práci a druhy claye. Jelikož součástí této práce je modelace 

variant rukojetí a to právě z claye.     

Clay se využívá k realizaci 3D modelů. Využívá se v nespočtech odvětví, jak ve 

sféře umělecké tak i praktické. Často se využívá u modelů aut a to i v reálném měřítku. 

Nesmírnou výhodou je tady relativně levná výroba. Na tomto modelu pak můžeme 

zjistit důležité informace – třeba test aerodynamiky.   

      

Obr. 3.12 Škoda Vision C (model z clay) [ ] 
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Nicméně je clay všestranným pomocníkem a s trochou šikovnosti z něho dokážete 

vytvarovat cokoliv a jakékoliv detaily. Jinak řečeno – fantazii se meze nekladou.  

 

3.4.1 Historie 

Práce s clayem je součástí starodávného řemesla hrnčířství. V dávné 

minulosti se toto řemeslo považovalo za velmi důležité, rovněž bylo velmi 

rozšířené. Toto řemeslo se časem řadilo do určitých oblastí se zvláště vhodnou 

hlínou a řemeslnou tradicí. Později dělali hrnčíři také kachle na stavbu kamen. 

Velký rozkvět však dosáhlo toto řemeslo v 16. století, a to v Italii. Časem pak 

zdokonalovali hlínu samotnou, například hlínu s vyšší teplotou vypalováním, 

jsou tedy ohnivzdorné. V našich zemích se proslavila tzv. habánská a 

později holíčská keramika na jižní Moravě, ve Slezsku byl známým střediskem 

hrnčířství Boleslawiec (něm. Bunzlau). Lidové hrnčířství je významnou 

složkou lidového umění zejména na Moravě.      

3.4.2 Rozdělení Claye 

Clay na bázi vody 

Tento clay je ryze přírodní produkt smíchaný s vodou. Clay můžete sehnat 

v různých barvách a konzistencích.  

Výhodou je snadná manipulace, tento produkt je měkký a poddajný, tedy 

pokud je navlhčen. Potřebujete-li rychlý a relativně přesný model, je tento clay 

skvělým pomocníkem. Clay na bázi vody používají hrnčíři a sochaři pro svá 

díla.  

Nevýhodou tohoto claye je ovšem rychlé schnutí, to znamená, že pokud 

pracujete na projektu více dní, je nutné model udržovat ve vlhku. Problémem 

může být také nadměrná vlhkost, která může vést k sesuvu modelu. Problém 

nastává i při práci na detailech, když je hlína moc vlhká.  

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hol%C3%AD%C4%8Dsk%C3%A1_keramika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slezsko
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Boleslawiec&action=edit&redlink=1
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Clay na bázi oleje 

Tento clay je, jak už je řečeno, na bázi oleje. V současnosti můžeme sehnat 

mnoho druhů tohoto claye od pevných až po měkké. Clay je vyroben 

z přírodního jílu, hlíny s příměskem oleje a vosku.  

Výhodou tohoto claye je, že zůstává tvárným, proto ho můžeme použít 

několikrát. A proto práce na vašem projektu není nijak časově omezená.  

Nemusíte tak zabývat úkony, které nastávají po práci s clayem na bázi vody 

(vlhčení, překrývání). Tento materiál lze změkčit v troubě nebo mikrovlnné 

troubě.  

Nevýhodou tohoto materiálu je nemožnost úplného ztvrdnutí. Proto se 

nedoporučuje k výrobě soch. Pro detaily se doporučuje pevný clay, informaci 

o pevnosti naleznete na obalu.  

Polymerový Clay  

Polymerový clay vlastně není jíl, jak je uvedeno v názvu. Clay se stal 

obecným termínem pro každý tvárný materiál, a to jak v umění tak v průmyslu. 

Polymerový jíl je syntetická látka, materiál, který je dodáván v téměř jakékoli 

barvě.  

Výhodou tohoto jílu je, že si ho můžete doma vypálit, a to v troubě při 

nízké teplotě. A během pečení zůstává tvárný, takže ho můžete popřípadě 

dotvarovat. Tento clay hojně využívají animátoři dětských pohádek. 

Dětské výrobky z pálené hlíny.  

Existují společnosti, které se specializují na dětskou hlínu.  Zdraví 

nezávadné vlastnosti jsou pro ně velikou výhodou a také to, že jde lehce 

uklidit. Krom toho jsou obvykle také levné. 
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3.5 Rešerše rukojeť  

Je to část nástroje nebo jakéhokoliv jiného předmětu určeného k úchopu rukou, jinak 

také všeobecně znám jako rukojeť. V této rešerši se zaměřím na rukojeti ráčen.  

Rukojeť značky TOYA 

 

    

Obr. 3.13 Ráčna Taya [ ] 

Tato rukojeť je ergonomicky tvarovaná, tak aby dokonale padla do ruky. Průřez 

této rukojeti je kruhový. Konec je rozšířen, a to pro zlepšení vedení ruky při úchopu 

a také pro lepší stabilitu, to znamená zamezení prokluzu. K zamezení prokluzu také 

slouží vruby, které jsou po celém obvodu rukojeti. Rukojeť je vyrobena z gumy. 

 

Rukojeť značky HONITON 

    

Obr. 3.14 Ráčna Honiton [ ] 

Průřez této rukojeti je elipsovitý. Rukojeť je vyrobena z gumy. Na okrajích 

rukojeti jsou výřezy pro prsty. Z hlediska ergonomie je to špatně, jelikož rukojeť až 

příliš diktuje úchop. Nicméně v tomto případě jsou tyto diktující prvky minimální. 

Uprostřed má Firma své logo.  
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Rukojeť značky TONA   

Rukojeť u této značky je ergonomicky tvarovaná a vyrobena ze dvou materiálů. 

Ve přední části je „vymezovací kroužek“, ten vymezuje začátek prostoru pro úchop, 

od této části se rukojeť lineárně rozšiřuje. 

Rukojeť má kruhový průřez ovšem 

z obou stran je seříznutá. Díky tomu je 

ruka při práci stabilní a neprokluzuje. Na 

horní straně je série prohlubní – děr, ty 

rovněž zabraňují prokluzu.  

 

 Obr. 3.15 Ráčna Tona [ ] 

 

Rukojeť značky PROXXON 

Tato rukojeť je přizpůsobená pro úchyt, 

řekněme vertikální. Rukojeť se podobá rukojeti 

nože. Mohlo by se říci, že je pouze pro praváky. 

Průřez rukojeti je obdélníkový se zakulacenými 

hranami. Ve spodní části rukojeti je prostor pro 

prsty. 

 

     

        Obr. 3.16 Ráčna Proxxon [ ] 
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Rukojeť značky Wera 

Tato rukojeť je vyrobena ze dvou materiálů. 

A má kruhový průřez. Je rovněž tvarovaná pro 

dokonalý uchop. Jak jsem již zmiňoval z hlediska 

ergonomie, je to špatně. Zde jsou tyto prvky 

opravdu výrazné a dosti razantně diktují pohyb 

ruky. Výhodou této rukojeti je definitivně 

vyhrazený prostor pro palec.   

 

 Obr. 3.17 Ráčna Wera [ ] 

 

Rukojeť značky YATO  

Povrch ráčny je celý pogumovaný.  Průřezem rukojeti je elipsa. Rukojeť a celý 

povrch je tvořen ze dvou materiálů. Pracovní plochy, tedy plochy, kde se při práci 

dotýká ruka, respektive prsty a dlaň, jsou zvýrazněny červenou barvou. Rukojeť nijak 

nediktuje polohu ruky, což je svým způsoben dobře i špatně. Špatně, protože se ruka 

může dostat do nepřirozené polohy nebo dokonce do polohy zdraví škodlivé. Dobře, 

protože ráčnu mohou používat všichni. Neklade žádné podmínky na uživatele. Na 

konci ráčny je praktický otvor pro zavěšení. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.18 Ráčna Yato [ ] 
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4 Cíl práce 

 Hlavním cílem bylo navržení ráčny, tak aby byla použitelná v jakékoliv situaci a při 

jakékoliv práci.   

Další cíle: 

 Návrh ergonomické rukojeti. 

 Vylepšit nebo inovovat mechanizmus rohatky a západky. 

 Ráčna musí dbát na bezpečí uživatele. 

 

5 Varianty celkového vzhledu 

 

5.1 Návrh ráčny I varianta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 5.1 Skica ráčny   Obr. 5.2 Skica mechanismu přepínání 

 

Dalo by se říci, že tento návrh vychází z Kubismu. Kubismus začal kolem roku 

1906 v Paříži. Spočívá v jeho prostorové koncepci díla. Daný předmět nezobrazuje jen 

z jednoho úhlu, ale z mnoha uhlů současně. Ostré hrany jsou častým, ba nezbytným 

prvkem. 
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Obr. 5.3 Celková skica 

   

Rohatka je zde tvořena ozubeným kolem, zuby na této rohatce se nacházejí na 

vnějším obvodu. Rohatka by byla vyrobena z oceli s příměsí chromu. Rohatku 

bychom pak dále nechali kalit, tím docílíme vyšší pevnosti.  Západka je pak ve spodní 

části v takzvaných kleštích. Západka musí být rovněž z tvrdého materiálu. Pomocí 

kleští pak můžeme změnit směr záběru. Směr záběru změníme stiskem kleští a 

následným otočením o 180°. Ráčna je vyhnutá, a to pro větší bezpečnost. Kostra ráčny 

má průřez v podobě šestihranu. Rukojeť je vyrobená z gumy, díky tomu je odolná vůči 

nárazům, a guma pak také zajišťuje stabilitu úchopu. Díky výraznému tvarování a 

vybranému materiálu, již zmíněné gumy, rukojeť zamezuje prokluzu ruky a tedy 

možnému úrazu.  Rukojeť definuje polohu ruky při úchopu, dále pak má vyhrazené 

místo pro polohu palce. 

 

 

 

Obr. 5.4 3D model 

Nicméně jsem se tomuto návrhu dále nevěnoval, protože způsob jakým je 

zpracován mechanismus rohatky a západky je klasický a na trh by nic nového 

nepřinesl. Dalším důvodem je sémantika, ostré hrany na rukojeti budí dojem 
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nebezpečí. Rovněž je rukojeť navržená špatně, tedy z ergonomického pohledu. Jak 

jsem již psal, rukojeť až příliš diktuje polohu ruky.  

 

5.2 Návrh ráčny II varianta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.5 Skica ráčny     Obr. 5.6 Skica ráčny  

 

 Tvar varianty číslo 2. je neutrální, nevyvolává ve vás pocit příslušnosti do 

nějakého uměleckého směru. Jako tomu bylo u předchozí varianty. Využil jsem 

organické tvary a křivky. Tvar ráčny je navržen pro pohodlnou práci jak při úchopu  

rukojeti, tak při rychlé práci se zkráceným úchopem.      

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.7 Celková skica 

Jako u předchozího návrhu je mechanizmus rohatky a západky tvořen vnějším 

ozubeným kolem a stavěcím prvkem. Stavěcí prvek, západka, je zde umístěna v krytce 
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ozubeného kola. Ta pak taky složí jako provizorní prostor pro úchop při rychlé 

a přesné práci. V horní části je vytvořen prostor pro palec. Směr záběru pak změníme 

povytažením ozubeného kola a otočíme jej o 180°. Kostra má kruhový průřez, je 

částečně dutá a ozubené kolo je na jakémsi pístu. To umožňuje výsuvný pohyb 

ozubeného kola, tedy pohyb, při kterém otáčíme záběr. Ozubené kolo se pak pomocí 

pružiny vrátí zpět a před prací samotnou se musí za aretovat. Rukojeť je tvarovaná tak, 

aby zde byla možnost ji uchopit v jakékoli poloze. Rukojeť je vyrobena z gumy, ta 

zabraňuje prokluzu.  Rukojeť má také vymezený prostor pro uchopení, a to vysunutou 

koncovou hranou ve přední části a kuželovitým tvarem rukojeti. 

 

 

 

 

 

Obr. 5.8 3D model 

 

Na této variantě jsem dále nepokračoval, jelikož ráčen s vnějším ozubením je na 

trhu spousta. Výrobní náklady mohou být značné, a to z důvodu velmi kvalitního 

materiálu. A také by nejspíše nevydržela namáhání při práci.  

 

5.3 Návrh ráčny III varianta 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.9. Skica ráčny     Obr. 5.10 Skica ráčny  
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Ráčna má oble tvary, ty nejsou nijak komplikované. Z pohledu sémantiky pak 

tento tvar nijak neodpuzuje. Je to jedna z mála ráčen, ne-li jediná, má vyhnutí na 

kostře konkávní. U tohoto návrhu je kladen důraz na práci samotnou a na design jako 

takový už méně. Ale přesto vliv designu není zanedbatelný. V prvních verzích jsem 

počítal s místem pro prst pro urychlení práce, posléze jsem od toho upustil, hrany byly 

ostré a mohlo by dojít ke zranění. Ovšem úplně jsem na toto řešení nezanevřel, ve 

finální verzi je na tomto místě rádius, který zastává stejnou funkci.     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.11 Celková skica 

V tomto návrhu je využito, jako u ostatních, stavěcího mechanismu rohatky a 

západky.  Rohatka je pak umístěna na vnitřním ozubeném kole. Podrobně se celým 

mechanismem budeme zabývat níže.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.12 3D model finální varianty 
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Rozhodl jsem se v tom to návrhu dále pokračovat, je to finální verze. Jednak 

protože na trhu jsem ráčnu s vnitřním ozubením nenašel, a také protože mě baví 

konkávní tvar kostry. 

 

6 Řešení finální verze 

Jak jsem již zmínil v mé bakalářské práci, budu dále pracovat na variantě III. 

V této kapitole budu řešit podrobně všechny aspekty, které jsou součástí ráčny.  

 

 

Obr. 6.1 Popis ráčny 

 

6.1 Tvar kostry 

Jak jsem již dokázal v rešerši, jsou tři druhy koster. A to kostra rovná, ta 

má stálý průřez. Další je kostra vyhnutá, zde se také průřez nemění. A zaleží 

zde na směru vyhnutí, konkávní nebo konvexní. Třetím je pak kostra 

teleskopická, u ní jde regulovat délka páky.  

 

 

 

 

 

Obr. 6.2 Konkávní vyhnutí         Obr. 6.3 Konvexní vyhnutí  
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Pro mé řešení jsem zvolil kostru vyhnutou, jelikož vyhnutí samotné je 

bezpečnostním prvkem ráčny. Vyhnutím se snažíme předcházet poranění 

v případě náhlého povolení matice. Pro mou ráčnu jsem zvolil vyhnutí 

konkávní, z pohledu designu vypadá zajímavěji. Jak jsem se již zmínil v popisu 

varianty, je zde vyhrazené místo pro opření prstu, tento způsob práce razantně 

zkrátí čas.    

Na této kostře jsem pak provedl výpočty a zkoušku MKP, tedy zkoušku, 

která počítá s metodou konečných prvků. Jako první jsem si vypočetl rozměry 

průřezu, mám na výběr dva druhy průřezu, respektive vybíral jsem ze dvou 

průřezů, a to z kruhového nebo elipsovitého. 

 

Vybraný materiál: 

Pro kostru ráčny jsem vybral již prověřený materiál. Na tento materiál 

spoléhá mnoho výrobců nářadí, a sice na vysoce legovanou chrom-molybden-

vanadovou ocel (X155CrVMo12-1, 19573) [ ]. 

 

Vlastnosti: 

Tato ocel se vyznačuje vysokou otěruvzdorností, odolností proti 

opotřebení a dobrou houževnatostí. Tento materiál má výbornou 

prokalitelnost a rozměrovou stálost při kalení. Je pak vhodná pro kalení 

na vzduchu ale i ve vakuu. Pevnost materiálu je 750-800 MPa. Tvrdost 

materiálu ve stavu žíhaném na měkko je max. 250 HB a dosažitelná 

tvrdost po kalení je 63 HB. Mez kluzu se pohybuje okolo 550 MPa. 

Tímto materiálem nahrazujeme méně kvalitní ocel 19 436, nicméně 

vlastnosti jsou téměř stejné. Pro nás je důležité, že je materiál dobře 

tvárný za tepla, jelikož kostru budeme kovat. A rovněž je dobře 

obrobitelný.   

Hodnota b, tedy výška průřezu viz. obrázek 6.5, je zvolená. Následně 

se díky ní dopočítá vyhovující průřez.   

 

 

  

 



30 
 

 

 

        

 

Obr. 6.4 Schéma zatížení 

        

    

  
      

    

      

  

     
       

      
       (6.1) 

   √
       

        
 √

          

        
      

           

              

     

         Obr. 6.5 Průřez 

  MKP analýza kostry 

U kostry ráčny zjišťuji nejvíce namáhané místo, a to při využití největší 

možné síly. Výsledky získané touto zkouškou jsou jen pravděpodobné. Síla se 

nazývá manipulační síla, je to síla, kterou vyvíjí člověk. Tato síla je daná 

nornou, velikost této síly je 250 N. Analýzu budu provádět v programu 

Inventor 2015 Professional. Kontrolu provádíme za situace, kdy jsme v záběru 

a snažíme se utáhnot nebo povolit matici. Tedy kostra se chová jako vetknutý 

nosník. 
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Popis zatížení 

Popis materiálu: 

Vysoce legovaná chrom-molybden-vanadová ocel-19573 

Pevnost = 750-800 MPa 

Tvrdost = 63 HB (kalení) 

= 250 HB (žíhání) 

Okrajové podmínky: 

-síla vyvinutá člověkem působí na rukojeť. Pevná vazba se 

nachází na vnitřní kružnici, jelikož je zde stavěcí mechanismus a ten 

se při záběru prakticky zastaví. 

 

 

 

 

  Obr. 6.6 Okrajové podmínky 

Síť prvků: 

-síť prvků je tvořena z navzájem se dotýkajících elementů 

v místech, kde je předpokládané velké napětí je síť hustší. Průměrná 

velikost mřížky je 0,1 mm. 

 

 

 

  Obr. 6.7 Síť 
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Simulace: 

 

          

 

 

 

   Obr. 6.8 Výsledek simulace 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.9 Detail výsledku simulace 

Předpokládaná hodnota maximálního napětí je 207 MPa je tedy menší 

než přípustná hodnota, 550 MPa. Největší soustředění napětí je na přechodu 

profilů. V reálné situaci bude maximální napětí jinde. 

Pro výpočet statické bezpečnosti volím        

             

   
  

    
 
   

   
= 2,66     (6.2) 

              podmínka bezpečnosti vyhovuje 
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Výpočet čepu na smyk 

 

Obr. 6.10 Schéma ráčny 

                (6.3) 

      
    

 
 
       

    
           

 

Obr. 6.11 Schéma čepu 

   
  

  
 

  

   
 
       

    
              (6.4) 

 

   Dovolené napětí podle HMH 

V tomto výpočtu počítáme s bezpečnostní       .  

                      
  

  
    (6.5) 

           
   

   
 207,53 MPa 
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6.2 Řešení mechanismu 

 

Mechanismus, rohatka a západka, je řešen neobvyklým a málo 

využívaným způsobem. Rohatka je tady v podobě malého ozubeného kola, 

západka je už pak klasický stavěcí element. Ten se ovšem při záběru nezasekne 

o velké vnější ozubené kolo, ale o jedno z vymezovacích ozubených kol. Tyto 

vymezovací kola udržují unášecí čtyřhran ve středu.  

 

Obr. 6.12 Schéma mechanismu, 1) Unášecí čtyřhran, 2) Šroub M2, 3) Střední součást, 

která vymezuje vzdálenosti od středu, 4) Vnitřní ozubené kolo, 5) Malé ozubené kolo, 

6) Západka, 7) Listová pružina 

 

 

Vnitřní ozubené kolo je nalisováno do kostry. Toto ozubené kolo má 

sražené vrcholy zubů, aby nedošlo k podřezání zubů. Vrcholový uhel těchto 

zubů je   75° . Malé ozubené kola mají tento úhel menší, aby dokonale 

zapadly do zubních mezer.  
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  Výpočet ozubení na otlačení 

 

Obr. 6.13 Schéma záběru  

 

  Vzdálenost X, je vzdálenost od středu k ploše záběru západky.   

Přepočet síly: 

                    (6.6) 

        
       

 
 
       

  
           

   Plocha dotyku: 

V tomto výpočtu vypočteme plochu, kde se západka dotýká 

ozubeného kola. Tato plocha se dotýká ozubeného kola v době záběru. 

Je to součet tří ploch jak vidíme na obr.6.13, podle toto obrázku jsme 

spočítali celkovou plochu dotyku: 

              
    

 

   Výpočet tlaku na ozubené kolo: 

        
   

 
 
      

  
              (6.7) 
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   Dovolený tlak: 

V tabulkách najdeme odpovídající materiál, požadovaný materiál. 

A zjistíme jeho meze pevnosti. Pro ozubené kola a západku volím 

materiál 16 532.4. 

   Pevnosti materiálu: 

                     

              

Podle pevnostních mezí a daného uložení najdeme v tabulce pro 

dovolený tlak odpovídající hodnotu. 

                

                      podmínka splněna 

 

Řešení západky 

Západka je umístěna na vymezovací součásti. A v záběru se zasekne 

o malé ozubené kolo, tím dochází do účinné pozice. Západka je tlačena 

na ozubené kolo listovou pružinou. Ta je rovněž umístěna na vymezovací 

součásti a zajištěna šroubem. 

Střední, neboli vymezovací součást je zde pro dodržování stejného 

rozměru malých ozubených kol v jakékoli pozici. V této součásti je umístěn 

unášecí čtyřhran, na který se pak nasazují Gola nadstavce, laicky ořechy. Tento 

čtyřhran a jeho rozměry jsou dané normou.    

 

Západka a její odpružení 

Západka je základní častí mechanismu jak už název napovídá „Rohatka a 

západka“. Díky této součásti se mechanismus zajistí, dostane se do záběru, a 

umožní práci. 

Umístění západky jsem navrhoval tak, aby na ní působilo co nejmenší 

namáhání. Taky by pak neměla zavázet při práci mechanizmu nebo práci 

samotné. Ve finální verzi jsem pak použil návrh číslo IV.  
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   Obr. 6.14 I návrh západky        Obr. 6.15 II návrh západky  

               

  Obr. 6.15 III návrh západky        Obr. 6.16 IV návrh západky 

 

U návrhu číslo 1. je západka přitlačována tažnou pružnou. Ta je 

upevněna z jedné strany na středové součásti a z druhé na západce. Tento 

návrh jsem nevyužil, byla by složitá výroba a tažná pružina nevyužije svůj 

potenciál. 

         

  Obr. 6.17 I řešení odpružení 

 

V návrhu číslo 2. jsem tažnou pružinu nahradil listovou pružinou. Ta 

západku dokonale tlačí do záběru. Navíc výroba je jednoduchá a rovněž 

případná výměna. 
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    Obr. 6.18 II řešení odpružení 

 

Krytky mechanismu 

 Tyto krytky se nacházejí na obou stranách mechanismu. Tyto krytky 

zamezují vypadávání vymezovací části a také zabraňují nečistotám, dostat se 

do prostoru ozubených kol. Krytky jsou vtlačeny do osazení a díky své 

pružnosti pak zůstávají na pozicích. Krytky jsou vyrobeny z polykarbonátu. 

 

Vlastnosti polykarbonátu[  ]: 

   Hustota (ρ): 1 200–1 220 kg/m³ 

   Pevnost v tahu (σt): 55–75 MPa 

Tvrdost – Rockwellova stupnice:  M70 

Teplota tání (Tm): 267 °C 

 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pevnost_v_tahu&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tvrdost
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rockwellova_stupnice&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_t%C3%A1n%C3%AD
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6.3 Ergonomické tvarování rukojeti 

Návrh rukojeti se odvíjí z ergonomických znalostí, správně vytvarovaná rukojeť 

urychlí a zpříjemní práci. Dále pak taková rukojeť snižuje svalovou únavu, zvyšuje 

bezpečnost práce, a to prostřednictvím jistého uchopení. 

Ve své práci jsem nechal inspirovat panem prof. Zdeňkem Kovářem. Pan Kovář 

začínal jako švec, dále se vyučil zámečníkem, konstruktérem, a poté se stal 

průmyslovým návrhářem. Nedílnou součástí jeho života byla práce ve Zlíně, kde 

pracoval pro Baťu. Ve Zlíně také založil školu umění. V roce 1959 přednášel na 

VŠUP v Praze. Ve své práci se věnoval sochařství a projekty pro řešení tvarů rukojetí 

nástrojů, šicích strojů, magnetofonů, promítaček a projekty pro automobilové 

závody Tatra.     

      

Obr. 6.19 Šídlo [  ]     Obr. 6.20 p. Kovář [  ] 

 

Při návrhu rukojeti musíme dbát na určitá pravidla. 

Musíme dbát na tvar rukojeti, ten se odvíjí od druhu práce a 

pohybu, který při ní vykonáváme. Při páci s ráčnou je pohyb 

jednoduchý a to pořád po stejné trajektorii jen záleží na 

směru. V našem případě pracujeme pomocí dlaně, tato 

plocha ruky se dotýká rukojeti, když je směr záběru proti 

hodinovým ručičkám. V případě, že ráčna zabírá ve směru 

hodinových ručiček, jsou pracovními plochami bříška prstů. 

Obr. 6.21 Práce s ráčnou 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tatra
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Zaměřil jsem se proto na plochy ruky, které se při práci dotýkají rukojeti, a ze 

vzniklého modelu jsem odvodil výsledný tvar. Parametry úchopu jsou rozsáhlé, 

protože je rukojeť dělaná jak pro praváky, tak pro leváky. Dále pak je zde hodně 

možností úchopu. Proto jsem se snažil, aby moje rukojeť jemně diktovala polohu, a to 

polohu zdravotně nezávadnou a pohodlnou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Obr. 6.22-6.23 Studie úchopu 

 

Vyrobil jsem studii, která se zabývá dotykovými plochami ruky při práci. 

Výsledný tvar je ovšem jen orientační, důraz je kladen na pocit při úchopu. I přesto 

jsem se z něj snažil vycházet. 

 

Obr. 6.24 Výsledek studie 
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V mém pátrání po výsledném tvaru rukojeti jsem dospěl k několika návrhům. 

Rukojeť vyráběl z claye, přesněji jilm, ve kterém jsou různá aditiva, nejdůležitější 

složkou je olej. Claye máme více druhů, jak víme z rešerše.  

 

Návrh I   

Tento návrh se zamítl, důvodem byli relativně ostré hrany a také 

nedostatečný prostor pro palec.  

 

Obr. 6.25 Profil rukojeti 

 

 

 

Obr. 6.26 Horní podhled 

Rukojeť kopíruje tvar, který jsem odvodil z mého modelu. Dále pak má 

vymezený prostor, a to vytažením hrany na jedené straně a obrácením oblouku 

spodní linky na konci. 

  

  Návrh II  

 V tomto návrhu jsem se rovněž inspiroval vypracovaným modelem. Tento 

návrh je na úchop nejpříjemnější, ale přesto jsem od něj upustil. Není 

designově ničím zajímavý.     
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Obr. 6.27 Profil rukojeti 

 

Obr. 6.28 Horní pohled 

Jak jsem řekl, tvar je podobný jako u mé studie. Místo pro uložení palce je 

tady výrazně větší než u předešlého návrhu. Tento prvek je zakončen 

stoupáním, které označuje konec. Boky rukojeti jsou vypouklé, to proto, aby se 

prsty rovnoměrně rozložily. 

 

  Návrh III 

U tohoto návrhu jsem se věnoval běžnému tvaru, jaký je u mnoha 

stávajících ráčen. Nicméně jediné, co na tomto návrhu je zajímavé a pěkně 

vyřešené, je prostor pro uložení palce.  

 

Obr. 6.29 Profil rukojeti III 
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Obr. 6.30 Horní pohled 

Rukojeť má elipsovitý průřez. Z bokorysu vidíme, že jsem přece jen něco 

použil z mé studie. Jsou zde tři možnosti, jak umístit palec. Je zde rádius, který 

ukončuje přední část. Ta ale špatně navazuje na kostru ráčny. Rukojeť je pak 

zakončená zúžením.  

Návrh IV 

Je to spojení dobře řešených prvků z návrhu II a III 

 

Obr. 6.31 Profil rukojeti 

 

Obr. 6.32 Horní pohled 

Rukojeť má tvar, který byl použit u návrhu II, ale ve přední čísti má úložný 

prostor vyřešen jako v návrhu III. Rukojeť je tedy pohodlná v ruce. Prsty se po 

ploše rukojetí rovnoměrné rozprostřou. 
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Finální návrh 

I přes vypracovanou studii jsem se po domluvě s panem Neničkou rozhodl 

pokračovat na návrhu III. Jednak více zapadá do celého konceptu ráčny a také 

je pohodlná na úchop.  

 

Obr. 6.33 Profil finálního návrhu 

 

Obr. 6.34 Horní pohled finálního návrhu 

Ve finálním návrhu jsem trochu změnil celkový tvar, jeho výška je menší 

než šířka. Toto je rozdíl mezi tímto návrhem a vypracovanou studii, profil však 

zůstává. Zaoblil jsem více hrany. Místo pro palec zde zůstalo jako v návrhu III.  

Pro výrobu rukojeti se bude využívat Kaučuk je to polymerní materiál, který 

se vyznačuje velkou pružností. Je to takzvaný elastomer. Použiji 

fluorosilikonový kaučuk[ ].  
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Vlastnosti fluorosilikonového kaučuku: 

-Vysoká odolnost vůči vysokým a nízkým teplotám (od -55°C až 

175°C).  

 -Výborná odolnost proti stáří, ozónu a povětrnostním podmínkám.    

 -Dobré elektro-izolační vlastnosti. 

 -Dobrá odolnost vůči olejům a pohonným látkám. 

 -Tvrdost: 40-80 Shore A 

 -Průměrná elasticita. 

 

7 Postup práce na fyzickém modelu 

Práce na fyzickém modelu byla v celku jednoduchá, už jen proto jsem teoreticky 

pracoval jen na rukojeti modelu.  

 

Jako první jsem si na 3D tiskárně vytiskl součástky mechanismu. Ten jsem 

následně složil a opravil případné nedostatky. Poté jsem vytiskl kostru ráčny, na té 

jsem vymodeloval finální verzi rukojeti. Povrch rukojeti jsem vyhladil dočista. A 

poslední fáze byla vložení mechanismu do kostry.  

 

Práce na tomto modelu trvala 75 hodin. Nejvíce času ovšem zabral tisk ve 3D 

tiskárně. Součásti modelu, které byly tištěny, jsou z ABS (tvrzený plast). Rukojeť je 

pak vymodelovaná z claye. 

  



46 
 

8 Závěr 

Bakalářská práce se zabývá novým vhledem ráčny. V duchu této základní myšlenky 

jsem pak řešil jednotlivé části ráčny. Výsledek práce je v souladu s hlavním cílem a to 

dosáhnou ráčny použitelné v jakékoliv situaci a při jakékoliv práci. 

Mechanismu ráčny jsem pojal trochu jinak, než je běžné u současných ráčen. Jinými 

slovy jsem ho inovoval. Zuby na západkách a na malých ozubených kolech jsou 

zkontrolovány na otlačení  

 Kostra je dimenzovaná tak, aby se při manipulační síle nezlomila. Kostra je navržena 

s vyhnutím, z důvodu bezpečnosti. Materiálem kostry je vysoce legovaná ocel.  

Rukojeť je modelována na délku, nikoli na výšku jak doporučuje studie. Důvod je 

jednoduchý, úchop je při práci pohodlnější. Rukojeť je navržena podle ergonomických 

pravidel. Prsty se rovnoměrně rozprostřou po celé ploše a palec má své vyhrazené místo. 

Na rukojeť jsem využil materiál s názvem Fluorosilikonový kaučuk. 

Přepínací mechanismus je jednoduchý a to v podobě páky. Tou změníme směr záběru. 

Spoj mezi velkým ozubeným kolem a kostrou je pojištěn čepem. Ten je zkontrolován na 

střih, jelikož při záběru ráčny je právě tak namáhán.   

Ráčna je navržena pro snadnou a rychlou práci. Rovněž dbá na bezpečnost uživatele. 

Fyzický model je z většiny vytisknut na 3D tiskárně, to znamená jeho součástky. Rukojeť 

je modelována z claye. 

 

Obr. 8.1 Vizualizace ráčna 
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