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doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. 
Institut dopravy, VŠB-TU Ostrava 

 
POSUDEK VEDOUCÍHO 
bakalářské práce na téma: 

 

Zařízení ke stanovení součinitele tření lana na třecím kotouči 
kterou vypracoval diplomant: Pavel Hellebrand 

 
Problematika zdvihacích zařízení podléhá v průběhu vývoje stále se zvyšujícím 

požadavkům, v našem případě se velmi specificky utvářejí požadavky na konstrukci a v době 
(po vstupu ČR do EU) zvláště na bezpečnost a hygienu práce těchto vyhrazených zařízení, 
které jsou specifikovány dle vyhlášky č.19/1979 Sb. 

 
Cílem bakalářské práce (dále BP) bylo: 
- vypracovat rozbor a rešerši možných variant pohonů elektrických výtahů, 
- provést návrh výkonu pohonu dle ČSN EN 81-1, výpočet trakční únosnosti a volbu 

plochého lana pro výtah o nosnosti 1900 kg a rychlost zdvihu 1,25 m/s, 
- vypracovat konstrukční řešení (sestavný výkres) měřícího zařízení k určení součinitele 

tření plochého lana na lanovém kotouči, 
- provést konstrukční návrh (sestavný výkres) pohonu s třecím kotoučem, 
- provést konstrukční řešení (dílenský, výrobní výkres) vybraných částí měřícího zařízení, 
- provést potřebné technologické a pevnostní výpočty vybraných částí měřícího zařízení. 

 
Rozbor obsahu a rozsahu BP: 
BP je rozčleněna celkem do 10-ti kapitol, včetně úvodu, závěru, seznamu použité 

literatury, který uvádí odkazy na 21 zdrojů, a seznamu příloh (v počtu tří odkazů). 
V kap. 0 diplomant popisuje cíle a postup dosažení cílů BP dle zadání BP. 
V kap. 1 uvádí definici pojmu výtahu a rozdělení výtahů dle druhu pohonu. 
Kap. 2 uvádí, na obr. 2.1, schéma elektrického výtahu a jeho základních částí. V kap. 2.1 

se diplomat zaobírá popisem principu a definováním výhod a nedostatků výtahu s bubnovým 
pohonem. V kap. 2.2 je popisován princip elektrického výtahu s třecím kotoučem a v následných 
podkapitolách jsou specifikovány dva typy nosných orgánů – lano kruhového a plochého 
průřezu. 

V kap.3 pod názvem „Výtah s hydraulickým pohonem“ diplomant uvádí na obr. 3.1 schéma 
uspořádání výtahu bez strojovny a v následujících podkapitolách variantní řešení a modifikace 
tohoto konstrukčního řešení výtahu – konkrétně výtah s přímým a nepřímým pohonem. 

V kap.4 pod názvem „Výtah s pneumatickým pohonem“ autor BP specifikuje princip 
činnosti a definuje výhody i nedostatky tohoto typu výtahu, které podrobuje srovnání s výtahy s 
hydraulickým pohonem. 

Kap. 5 se zabývá ve svých dílčích podkapitolách rozboru volených parametrů; návrhu 
hmotnosti protizávaží; určení obvodové síly na třecím kotouči; volbou a následně kontrolou 
pohonu. V kap. 5.5 je kontrolováno pero na výstupním hřídeli převodovky. V kap. 5.6 je 
provedena kontrola napínacího šroubu s ohledem na tahové namáhání. Kap. 5.7 uvádí volbu 
plochého lana pro výpočtem určené tahové zatížení od požadované, dle zadání, nosnosti 
výtahu. V kap. 5.8 je provedena volba, možné pro realizaci výtahu, kabiny a určení počtu 
přepravovaných osob pro užitečnou plochu volené klece. Kap. 5.9 specifikuje komponenty, které 
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jsou autorem BP navrženy k vytvářenému modelovému zařízení ke stanovení součinitele tření 
lana na třecím kotouči. Kap. 5.10 se zaobírá kontrolou nosné ocelové konstrukce (rámu 
zařízení) tvořené uzavřenými svařovanými obdélníkovými profily. 

V kap. 6 je, na obr. 6.1, znázorněn 3D model měřícího zařízení vytvořený ve vývojovém 
prostředí Autodesk Inventor. 

Kap.7 je závěrem BP, kap. 8 uvádí seznam použitých zdrojů, které diplomant využíval při 
řešení BP a to: odkazy na knižní zdroje (v počtu 3); normy (2); www stránky (16). Kap. 9 uvádí 
seznam příloh, kterými jsou přiložená výkresová dokumentace. 

 
Připomínky a zhodnocení obsahu BP: 
- BP je opatřena řadou překlepů, nevhodně volených pojmů, nesprávné terminologie 

a pravopisných chyb, které pro jejich značný počet jmenovitě v tomto posudku neuvádím, ale 
jsou vyznačeny v předložené tištěné verzi BP. 

- Jednotky uváděné za číselnou hodnotou ve výpočtech se neuvádějí v závorkách, 
pouze u obecných vztahů a symbolů. 

- Obsah kap. 3 „Výtah s hydraulickým pohonem“ i kap.4 „Výtah s pneumatickým 
pohonem“ je nadbytečný a dle zadání BP bylo požadováno provést pouze rešerši 
možných variant pohonů elektrických výtahů. 

- V „Seznamu použitého značení“ nejsou uvedeny symboly používané v předložené 
textové části BP (např. μ1 str. 25, MA str. 29, atd.). 

- Nevhodně voleny popisy názvů obrázků (např. str. 24) a velikost obrázků (např. str. 
34, str. 36 atd.). 

- Nevhodně a rozdílně volený styl písma v kap. 8 (viz odkaz [3]). 
 

Diplomant dokázal samostatně zpracovávat získaná data a pracovat s doporučenou 
literaturou. 

Výkresová dokumentace je bez zásadních chyb a je provedena na dostatečné úrovni 
a v souladu ze zásadami konstruování. 

Práci lze připustit k obhajobě za předpokladu, že diplomant bude schopen reagovat 
a obhájit níže uvedené připomínky. 

 
Požaduji diplomanta, aby se při obhajobě vyjádřil k následujícím připomínkám: 
- kap. 5.4.3, str. 29: dokažte katalogovým listem (případně výpočtem) hodnotu „celkové 

účinnosti ηc = 0,867, 
- kap. 5.4.3, str. 29: vysvětlete co znamená výraz MA [Nm] a jak se správně zohlední při 

kontrole pohonu na rozběh, 
- kap. 5.4.7, str. 30: vysvětlete volenou dobu rozběhu motoru tr = 30 s, 
- kap. 5.5, str. 31: zdůvodněte kontrolu pera na výstupním hřídeli převodovky, proč není 

uvedena kontrola pera v náboji třecího kotouče, 
- kap. 5.7, str. 34: dokažte předloženým katalogovým listem od společnosti UZIMEX 

Praha, spol. s r.o. hodnoty plochého řemene uváděné v tab. 5.1. 
 

Bakalářskou práci hodnotím známkou: velmi dobře 
 

V Ostravě 22. května 2012                                             ……………………………………….. 
doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. 

                                                                                                  vedoucí bakalářské práce 


