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VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra částí a mechanismů strojů, 

2010, 69 s. Vedoucí práce: Folta, Z. 

 

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem stavebního vrátku pro dopravu stavebního 

materiálu (nikoliv pro dopravu osob), kdy pohon vrátku je přednostně volen pomocí planetové 

převodovky. Úvodní část práce je věnována zdvihacím zařízením a jednoduchým zdvihadlům, 

zatímco další etapu tvoří přehled používaných typů stavebních vrátků, jejich aplikace a rozbor 

souvisejících legislativních podmínek. Samotný návrh pak spočívá v klasifikaci mechanismu, 

ve volbě ocelového lana, návrhu lanového bubnu, pohonu a planetové převodovky. S návrhem 

dále souvisí kontrola trvanlivosti ložisek a pevnostní kontrola jednotlivých strojních součástí, 

jako jsou hřídele, osy a hřídelová či šroubová spojení, ale také i ozubení, jak ostatně dokládá 

příloha, která obsahuje i sestavný výkres vrátku a detailní výrobní výkres bubnu. 
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Machine Parts and Mechanisms, 2010, 69 p. Thesis head: Folta, Z. 

 

Master thesis is dealing with constructional design of building winch for transport of building 

material (not for transport persons), than drive of building winch is selected by the help 

of planetary gearbox. The first part of thesis is engaged to lifting mechanisms and simple 

hoists, while next stage of thesis is overview of types of building winches, their application 

and analysis of legislative requirements. Himself project then rests in classification 

mechanism, in choice of steel rope, in design rope drum, drive and planetary gearbox. With 

design futher bear control of lifetime of bearings and control of solidity of single mechanical 

components, as are shafting, axes and shaft´s connections and screw´s connections, but also 

tooth system, how withal exemplify suplement, that includes and general assembly drawing 

of winch and detailed production drawing of drum. 
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1 Úvod 
 

Z historického pohledu, je vývoj zdvihacích zařízení doprovázen neustále se 

zvyšujícími požadavky, kladenými ze strany rozvíjejících se technických profesí, s důrazem 

hlavně na nosnost, spolehlivost, bezpečnost a jednoduchost konstrukce, s cílem eliminovat 

časové ztráty, spojené s přemísťováním břemen, snížit počet nezbytných osob pro manipulaci 

s materiálem a upustit od značně namáhavé lidské činnosti. 

 

Technický pokrok ve svislé dopravě lze považovat za výraznější, než v dopravě 

vodorovné, či v mírném sklonu, protože při manipulaci s břemeny ve svislém směru je třeba 

vynaložit větší sílu, a tak i ta zařízení a prostředky musely jít neustále s dobou pro uspokojení 

lidských potřeb. Důkazem toho je, že v minulosti se břemena přemísťovala přímým 

působením lidské síly. Postupně se pak začalo užívat pomocných prostředků k usnadnění 

dopravy, nebo mnohdy vůbec k umožnění vertikálního přesunu těžkých břemen, přičemž 

zdrojem síly byli opět lidé nebo tažná zvířata. Vlivem mechanizace pak vznikaly nejrůznější 

převody, např. na principu šlapacího kola, a s první průmyslovou revolucí (konec 18. století) 

našel své uplatnění ve svislé dopravě také parní stroj, za účelem dosažení vyššího výkonu. 

Elektrifikace, ve druhé průmyslové revoluci (19. a 20. století), poté byla přínosem 

hospodárnějšího provozu s možností dosáhnout ještě větších výkonů, za použití elektromotorů 

v kombinaci s širokým množstvím převodů, a to nejen v oblasti zdvihacích zařízení. 

 

Ani v dnešní době však není vývoj zdvihací techniky zdaleka ukončen, jelikož nové 

technologie a objevy mohou vést k inovacím, a to ať u ž s ohledem na volbu materiálu, 

konstrukční řešení, výběr pohonné jednotky, nebo způsob řízení a obsluhy. 
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2 Cíle 
 

S ohledem na vypracování diplomové práce v požadovaném rozsahu, vycházejícího 

z jednotlivých bodů zadání a z dodatečných upřesnění vedoucím diplomové práce, během 

osobních konzultací, mi byly vytýčeny následující cíle: 

 Provést rešerši v oblasti používaných zdvihacích zařízení a jednoduchých 

zdvihadel. 

 Provést podrobnější rešerši stavebních vrátků včetně legislativních podmínek 

pro jejich návrh a užívání. 

 Navrhnout konstrukční řešení stavebního vrátku. 

 Provést výpočet trvanlivosti ložisek a pevnostní kontrolu jednotlivých strojních 

součástí navrženého vrátku. 

 Zhotovit sestavný výkres vrátku a detailní výrobní výkres bubnu. 
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3 Zdvihací zařízení 
 

Zdvihací zařízení slouží k dopravě a manipulaci s materiálem, a nejen s materiálem, 

převážně ve svislém směru, popřípadě i ve směru vodorovném, ale pouze ve vymezeném 

pracovním prostoru (jeřáby). Podle toho se také zdvihací zařízení začleňují do skupiny 

dopravních a manipulačních zařízení, které jsou svým způsobem mnohdy nepostradatelnou 

součástí většiny technických oborů. 

 

 

3.1 Zdvihací zařízení v dopravě 
 

Ze všeobecného pohledu lze dopravu charakterizovat, a to ať už vodorovnou, šikmou, 

nebo svislou, jako pohyb dopravních prostředků po dopravních cestách, nebo jako činnost 

dopravních zařízení [13].  

 

Co se pohybu týče, tak je možno dopravu dělit na plynulou, která se dle pravidelnosti 

a rovnoměrnosti chodu dále člení na přetržitou a nepřetržitou, a na dopravu přerušovanou. 

Zatímco plynulá doprava, při níž se zpravidla dopravuje hromadný materiál na neměnné 

dopravní trase, je pro vertikální dopravu spíše ryze speciálním případem, tak přerušovaná 

doprava, která neprobíhá v pravidelných časových cyklech, je naopak typická pro zdvihací 

zařízení, sloužící jak k manipulaci s hromadným, tak i kusovým materiálem. Z hlediska 

dopravní vzdálenosti, má pak blízká doprava k zdvihací technice mnohem blíž, než doprava 

dálková, přičemž přepravovaný materiál bývá, co do hmotnosti, rozměru a tvaru, mnohdy 

velice různorodý. 

 

 

3.2 Rozdělení zdvíhacích zařízení 
 

Na zdvihací zařízení jsou dle jednotlivých pracovních odvětví kladeny specifické 

požadavky, které by jen těžko splňovalo jedno jediné konstrukční provedení. Proto je vhodné 

se seznámit se základním dělením zdvihací techniky, s ohledem hlavně na dopravní možnosti, 

způsob práce a zmiňované konstrukční provedení. 
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Z uvedených aspektů je možno zdvihací zařízení dělit do tří následujících hlavních 

skupin, kterým vždy přísluší jisté společné charakteristické vlastnosti, a to dle [14] na: 

 jeřáby 

 zdvihací mechanismy 

 výtahy 

 

 

3.2.1 Jeřáby 

 

Jeřáby patří do skupiny zdvihadel, neboli zdvihacích zařízení, určených k dopravě 

břemen ve vymezeném pracovním prostoru, a to nejen ve svislém, ale také vodorovném 

směru. Zatímco svislý směr je dán zdviháním nebo spouštěním břemene, tak k vodorovné 

složce manipulace s břemenem dochází zejména pojezdem jeřábu po jeho jeřábové dráze, 

někdy pouze vlastním otáčením jeřábu, či jen nakloněním. Jeřáby se rozdělují podle několika 

kritérií, např. podle konstrukce na mostové (viz obr. 3.1), portálové, sloupové, věžové atd., 

podle pohonu pak na ruční, elektrické, hydraulické, pneumatické a se spalovacím motorem, 

nebo z pohledu na druh vykonávané práce na montážní, dílenské, stavební aj., nebo podle 

vykonávaného pohybu na nepojízdné, pojízdné, otočné apod. 

 

 
Obr. 3.1 – Dvounosníkový mostový jeřáb [ 25 ] 
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3.2.2 Zdvihací mechanismy 

 

Zdvihací mechanismy jsou z kategorie zdvihadel, která plní pouze zdvihací a spouštěcí 

funkci, a to buď ve spojení s jeřáby a výtahy, jakož to jejich hlavní nepostradatelné součásti, 

nebo také jako samotná zdvihadla, označovaná často přívlastkem jednoduchá, o kterých více 

pojednává další kapitola. 

 

 

3.2.3 Výtahy 

 

Výtahy, někdy označované také jako zdviže, jsou zdvihací zařízení určená k dopravě 

osob, nákladů apod., podle čehož se v podstatě rozlišují, jako osobní, nákladní (viz obr. 3.2), 

stavební atd. V podstatě se jedná o plošinu nebo kabinu, ať už taženou, pomocí lan či řetězů, 

nebo tlačenou mechanickými, nejčastěji hydraulickými, prostředky, přičemž plošiny výtahů, 

popř. kabiny, bývají zpravidla vedeny v šachtici nebo pomocí jiných prostředků. 

 

 
Obr. 3.2 – Nákladní výtah NV 1500 - STROS [ 32 ] 

 



Návrh stavebního vrátku s planetovou převodovkou Diplomová práce 

   
Fakulta strojní VŠB – TU Ostrava - 17 - Katedra částí a mechanismů strojů 

3.3 Pohon zdvihacích zařízení 
 

Jak již bylo naznačeno, tak zdvihací zařízení se neliší jen konstrukcí, vykonávanými 

pohyby nebo dle uplatnění v provozu, ale také hlavně podle použitého pohonu, který sehrává 

klíčovou roli při zdvihání nebo spouštění břemen. Pohon zdvihacích zařízení tedy může být: 

 ruční 

o k pohonu se zpravidla využívá kliky, řetízku, či lana 

o aplikace u malých, nepříliš výkonných, jednoduchých zdvihadel 

 elektrický 

o velice rozšířený typ pohonu, dosahující značných výkonů, s vysokou 

účinností, umožňující snadnou regulaci a reverzaci otáček 

o je levný a spolehlivý, dosahuje malých rozměrů i hmotnosti a umožňuje 

do jisté míry přetížení 

o využívá se stejnosměrných motorů a střídavých asynchronních motorů 

 hydraulický 

o dosahuje velkých výkonů na úkor malého zdvihu 

o disponuje velkými převody a malými ztrátami 

o uplatnění – hydraulické zvedáky, hydraulické výtahy apod. 

 pneumatický 

o stlačitelnost vzduchu eliminuje rázy, ale znemožňuje přesné zastavení 

o nevhodnost pohonu pro montážní a podobné práce vyžadující přesnost 

 se spalovacím motorem 

o k pohonu se používají jak dieselové, tak benzínové motory 

o hlavní uplatnění tam, kde není jiný zdroj energie 

o velké ztráty, jelikož motor stále běží, i když zdvihací zařízení nepracuje 

 s parním strojem 

o historický, v dnešní době spíše muzejní, typ pohonu zdvihadel 

 

O vhodnosti použití konkrétního typu pohonu, do určitých pracovních podmínek, 

rozhoduje řada faktorů, jako je dostupnost odpovídajícího druhu energie, nároky na pracovní 

prostory a parametry zdvihacích řízení, ale také i způsob obsluhy a řízení, jednoduchost 

vlastní konstrukce a způsob uspořádání atd. 
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4 Jednoduchá zdvihadla 
 

Pod termínem jednoduchá zdvihadla (viz [3]) se skrývají zdvihací mechanismy, patřící 

mezi zdvihací zařízení, která lze dále dělit na: 

 zvedáky 

 kladkostroje 

 navíjedla (navijáky a vrátky) 

 

Tato kategorie zdvihacích zařízení (jednoduchých zdvihadel) disponuje malými 

rozměry a nízkou vlastní hmotností, ve srovnání k zvedací síle, přičemž se jejich umístění 

během pracovního cyklu zpravidla nemění, i když bývají obvykle snadno přemístitelná. 

 

 

4.1 Zvedáky 
 

Zvedáky jsou jednoduchá zdvihadla, podkládaná pod břemena, vyvozující zvedací sílu 

až několik set tun, ovšem na úkor malé výšky zdvihu. Pohon zvedáků bývá obvykle ruční 

(viz obr. 4.1), zřídka hydraulický nebo elektrický. Dle konstrukce je lze dělit na hřebenové, 

šroubové, hydraulické, pneumatické a odvozené nebo speciální, jako jsou lokomotivní, hříže 

nebo zvedací plošiny. Zvedáky nacházejí využití zejména při pomocných pracích v dílnách 

nebo na stavbách a očekává se od nich nízká vlastní hmotnost, a tedy i snadná přemístitelnost. 

 

 a)    b)    c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1 – Ruční zvedáky [ 29 ] 

a) hřebenový patkový, b) stavební šroubové, c) hydraulický vozový 
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4.2 Kladkostroje 
 

Kladkostroje mohou být v provedení jako lanové nebo řetězové, a to s pohonem 

ručním, elektrickým nebo pneumatickým. Vzhledem ke své konstrukci se rozlišují na závěsné 

a s pojezdem, kdy pojezd bývá ruční, nebo jej také může zajišťovat elektromotor (viz obr 4.2). 

Dle převodového mechanismu je dále lze dělit na násobné, šroubové (šnekové), s čelními 

ozubenými koly (sestavené i jako planetové soukolí) a řehtačkové. Kladkostroje s ručním 

pohonem jsou obvykle s nosností do 10 tun, při zdvihu okolo 10 metrů, kdežto jako elektricky 

nebo pneumaticky poháněné, se zhotovují až do nosnosti 50 tun a více, kdy zdvih je řádově 

desítky metrů. 

 

 
Obr. 4.2 – Elektrický řetězový kladkostroj s el. pojezdem [ 27 ] 
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4.3 Navíjedla (navijáky a vrátky) 
 

Navíjedla, neboli navijáky a vrátky, se řadí mezi jednoduchá zdvihadla, která vyvozují 

zdvihací sílu, respektive sílu tažnou, prostřednictvím lana, které opásává buben. Konstrukčně 

mohou být provedená jako jednoduchá (jednobubnová) nebo složená (vícebubnová), přičemž 

se rozlišují bubny navíjecí, kdy je jeden konec lana volný a druhý se navíjí na buben, a bubny 

třecí, u kterých jsou oba konce lana volné, nebo je použito lano nekonečné. Zatímco složená 

navíjedla jsou výhradně součástí jeřábů, tak jednoduchých navíjedel (viz obr. 4.3) se využívá 

i samostatně, např. ve stavebnictví, lesnictví apod., kde se dle možností a požadavků uplatňuje 

pohon ruční, elektrický, hydraulický, pneumatický a výjimečně i se spalovacím motorem. 

Charakteristické pro navíjedla je, že během pracovního klidu nemění většinou své umístění, 

na rozdíl od zvedáků nebo kladkostrojů. Nosnost běžných navíjedel je okolo 5 tun, případně 

až 10 tun nebo i více, a co se týká zdvihu, tak jde o několik desítek metrů. 

 

 a)     b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  c) 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 4.3 – Jednoduchá lanová navíjedla [ 29 ] 

a) s ručním pohonem, b) s elektrickým pohonem, c) s hydraulickým pohonem 
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5 Stavební vrátky 
 

Stavební vrátky jsou jednoduchá zdvihadla, neboli přesněji navíjedla, která jsou svou 

konstrukcí velice příbuzná ostatním zařízením, spadajícím do společné nadřazené kategorie, 

ovšem s přizpůsobením pro stavební účely. Jedná se tedy o zařízení, používaná výhradně 

k zdvihání nebo spouštění břemen na stavbách, která mohou zaujímat svou polohu buď to 

nahoře (na lešení, na střeše, v patře budovy), nebo dole (na zemi), kde bývají odpovídajícím 

způsobem ukotvena, i pro případ zavěšení břemen o maximální předepsané hmotnosti. 

 

 

5.1 Konstrukce stavebních vrátků 
 

Konstrukční provedení jednotlivých typů stavebních vrátků se od sebe mohou beze 

sporu značně lišit, a to nejen z pohledu historického vývoje, kdy na počátku byl zcela jistě 

vrátek ruční, poháněný zpravidla klikou přes ozubený převod, který mimochodem nachází své 

uplatnění ještě dodnes, ale také hlavně s ohledem na použití, které sehrává při volbě vhodného 

stavebního vrátku, pro konkrétní účely, jistou klíčovou roli. Samotnou konstrukci samozřejmě 

ovlivňuje i umístění a způsob ukotvení vrátku, nebo také požadavky na nosnost, zdvih apod., 

přičemž je kladen důraz na nízkou vlastní hmotnost a malé rozměry. 

 

Co se týká hnací síly vrátků, tak se ve stavebnictví v dnešní době upřednostňuje pohon 

elektromotorem, který nese řadu výhod, jako např. hospodárnost provozu, možnost reverzace 

otáček atd., a tudíž se ručním nebo jiným druhem pohonu nemá význam nijak dále zabývat. 

Od použitého motoru se dále odvíjí uspořádání převodového mechanismu, který je osazen 

obvykle čelním ozubeným soukolím, a to i ve vícestupňovém provedení, aby bylo dosaženo 

požadované zdvihací rychlosti. Volba motoru a převodovky (vhodného převodového poměru) 

ovšem souvisí i s rozměry lanového bubnu, takže jde vlastně o konstrukční uzel, který je třeba 

optimalizovat. 

 

Mezi další nepostradatelné části stavebních vrátků patří jednoznačně brzdové ústrojí, 

které musí v okamžiku zastavení motoru, nebo při přerušení dodávky el. energie, automaticky 

sepnout, a zaručit tak bezpečnost provozu. 
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5.2 Přehled používaných typů stavebních vrátků a jejich aplikace 
 

Stavební technikou zásobuje trh celá řada firem, které svůj výrobní program a ostatní 

poskytované služby věnují určité oblasti, týkající se provádění staveb a zprostředkovávání 

stavebních prací, od čehož se jednoznačně odvíjí i nabízený sortiment zboží, mezi něž se řadí 

i stavební vrátky, které lze dle provedeného průzkumu trhu rozdělit do těchto kategorií: 

 závěsné 

 lešenářské 

 střešní 

 pozemní 

 

Následující rešerše byla provedena na základě podkladů španělské firmy CAMAC [24], 

patřící mezi špičku v oboru, která nabízí profesionální stavební vrátky, pod stejnojmennou 

obchodní značkou, rozlišované zejména podle použití a umístění. Vrátky jsou dodávané 

v několika řadách nosností, s celou řadou příslušenství, lišící se zdvihem a zdvihací rychlostí. 

 

 

5.2.1 Závěsné vrátky 

 

Závěsné stavební vrátky CAMAC mají rozmanitou možnost uchycení (např. na lešení, 

na okenní nebo stropní rozpěru apod.), a stejně jako i ostatní vrátky z dalších kategorií jsou 

osazené jednofázovým motorem. Tyto vrátky disponují zdvihem 30 metrů, při max. zdvihací 

rychlosti 24 m.min-1

 

, přičemž některé modely dosahují nosnosti až 500 kg. Na obr. 5.1 je 

závěsný vrátek o nosnosti 200 kg, dodávaný s ramenem, kterým lze otáčet v úhlu 200 stupňů. 

 
Obr. 5.1 – Závěsný vrátek - Polipasto P200 [ 24 ] 
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5.2.2 Lešenářské vrátky 

 

Lešenářské vrátky se uplatňují při stavbě lešení nebo pro zdvihání menších břemen, 

a umísťují se zpravidla v dolní části lešení, ale není vyloučeno, že by nemohly svou polohu 

zaujímat např. o patro výš. Obdobně jako závěsné vrátky, jsou i lešenářské vrátky opatřeny 

koncovým spínačem přímo u pohonné jednotky, nebo lze využít speciální kladky s koncovým 

spínačem, kterou je možno uchytit na lešení nebo na okenní nebo stropní vzpěru. V této 

kategorii je k dispozici model Camac DUPLO (viz obr. 5.2) o nosnosti 80 kg, s délkou lana 

70 metrů a s rychlostí zdvihu 20 nebo 40 m.min-1

 

. Jako volitelné příslušenství se doporučuje 

závěs s třemi karabinami (trojzávěs). 

 
Obr. 5.2 – Lešenářský vrátek - Camac DUPLO [ 24 ] 

 

 

 

lešenářský vrátek 

kladka s koncovým 
spínačem 

trojzávěs 

trubky lešení 
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5.2.3 Střešní vrátky 

 

V této skupině stavebních vrátků nabízí CAMAC dvojí základní provedení, navzájem 

se od sebe lišící hlavně ve způsobu ukotvení, kterému je vhodně přizpůsoben i tvar vlastního 

těla mechanismu. Jedním z modelů je vrátek z řady PLUMA (na obr. 5.3 i včetně aplikace), 

jehož součástí je konstrukce s otočným ramenem o 360 stupňů. Druhá řada vrátků PORTICO 

je určená k zavěšení na portálovou konstrukci s pojezdem (viz obr. 5.4), kterou je zapotřebí 

zatížit dvojnásobkem nosnosti vrátku. Obě varianty jsou osazené výkonným jednofázovým 

motorem a jsou opatřeny velmi účinnou bezpečnostní brzdou a samozřejmě také koncovým 

spínačem. Nosnost vrátků je 500 kg, v případě modelu PORTIKO až 1 000 kg, zdvihací 

rychlost 22 m.min-1

 

 a zdvih 30 metrů. Typické využití nacházejí na střechách, terasách apod. 

 
Obr. 5.3 – Střešní vrátek - PLUMA 500 [ 24 ] 

 

     
Obr. 5.4 – Střešní vrátek - PORTICO 1 000 [ 24 ] 
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5.2.4 Pozemní vrátky 

 

Pozemní stavební vrátky jsou určené k použití hlavně na zemi, ale je možné je umístit 

také v patře nebo na střeše. Při použití na zemi musí být vrátek zatížen jeho dvojnásobnou 

maximální nosností, přičemž v patře nebo na střeše lze stabilitu vrátku zajistit rovněž zátěží, 

nebo ukotvením konstrukce. Pro větší bezpečnost práce se doporučuje tyto vrátky provozovat 

současně se speciální kladkou, opatřenou koncovým spínačem, aby se předešlo nehodě. Hnací 

jednotku pozemních vrátků CAMAC tvoří opět jednofázový motor, jehož výkon odpovídá 

příslušné nosnosti. Na obr. 5.5 je kupříkladu zobrazen vrátek Minor Millennium BASE 325, 

včetně speciální kladky a možnosti aplikace na stavbě, který má nosnost 325 kg, rychlost 

zdvihu 22 m.min-1

 

 a délku lana 60 metrů. 

 
Obr. 5.5 – Pozemní vrátek - Minor Millennium BASE 325 [ 24 ] 
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5.3 Legislativní podmínky 
 

O vrátcích se strojním pohonem pojednává evropská norma ČSN EN 14492-1 [20], 

používaná pro konstrukci, návody k používání, údržbu a zkoušení vrátků, jež mají primární 

zdroj pohybu elektrický motor, hydraulický motor, vlastní spalovací motor nebo pneumatický 

motor, přičemž se jedná o vrátky lanové, řetězové, popruhové nebo trakční.  

 

 

5.3.1 Terminologie 

 

V souvislosti s řešením stavebních vrátků, které jsou zpravidla provedeny jako lanové 

s elektrickým motorem, si je třeba uvědomit několik základních pojmů, a to hlavně: 

 nosnost 

o hmotnost břemena, pro jehož zdvihání je vrátek konstruován 

o v případě vícevrstvého navíjení je tato hodnota definovaná na vrchní 

vrstvě lana na bubnu 

 omezovač nosnosti 

o zařízení, které automaticky zabrání manipulaci s břemeny překračující 

nosnost, při zohlednění dynamických účinků normálního provozu 

o vrátky k zdvihání a spouštění břemen o nosnosti nižší než 1 000 kg 

nemusí být vybaveny omezovačem nosnosti 

 omezovač zdvihání (spouštění) 

o zařízení, které brání úplnému navinutí lana na buben, nebo naopak 

úplnému odvinutí lana z bubnu, popř. navinutí lana v opačném směru 

o stavební vrátky by měly být vybaveny aspoň omezovačem zdvihání 

 jmenovitá rychlost zdvihání (spouštění) 

o lineární rychlost zdvihání (spouštění) břemena, odpovídajícího nosnosti 

vrátku, při jmenovitém napětí a frekvenci, které jsou uvedeny na štítku 

elektromotoru 

o pro lanové vrátky je tato rychlost pro nejspodnější vrstvu lana na bubnu 
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5.3.2 Konstrukční zásady 

 

Vrátky musí být konstruovány s ohledem na bezpečnostní požadavky, které uvedená 

norma [20] stanovuje, popř. na ně odkazuje, kdy důraz je kladen zvláště na elektrická zařízení 

vrátků, spojky, brzdy, dále na převodovku, lanový buben, lano atd. 

 

U elektrických zařízení stavebních vrátků, při jejich návrhu, je nutno brát zřetel 

zejména na napájení, stupeň krytí, ovládání, spínání nebo vypínání omezovačů a na správnou 

volbu elektromotoru odpovídajícího výkonu. S návrhem motoru ovšem souvisí i požadavky 

kladené na spojky, které musí zaručit silový přenos, ale také na brzdy, jejichž úlohou není jen 

zastavit pohybující se břemeno, a to v případě vypnutí motoru nebo při přerušení dodávky 

elektrické energie, ale rovněž i udržet břemeno v dané poloze. Obdobně i na převodovku jsou 

kladena výkonnostní kritéria, přičemž její konstrukční provedení a spojení s hnacím a hnaným 

mechanismem musí být uzpůsobeno tak, aby nenastalo nepřípustné namáhání nebo deformace 

převodů nebo ložisek. 

 

Co se týká lanového bubnu, tak může být proveden jako hladký, který se používá 

obvykle pro navíjení lana do více vrstev, nebo jako drážkovaný, který zajišťuje mnohem lepší 

navíjení a tím i menší opotřebení lana. Konstrukční zásady, jako je minimální průměr bubnu, 

tvar drážek atd., stanovuje norma ČSN 27 1820 [15] nebo ČSN ISO 4308-1 [23], která se 

používá i pro volbu lana. Samotná lana, jejich používání, klasifikace, označování a výpočet 

minimální síly při přetržení, jsou uvedeny v normě ČSN EN 12385, která má deset částí, 

z nichž podstatné jsou první čtyři [16 - 19]. Ostatní části jsou věnovány lanům pro výtahy, 

důlní šachty a lanovky, a spirálovým lanům pro všeobecné konstrukční účely. 

 

 

5.3.1 Návody k obsluze, údržbě a zkoušení vrátků 

 

Manuál, který je výrobce povinen přiložit, musí obsahovat náležitý popis vrátku, výčet 

jeho základních parametrů a konstrukčních omezení, ale také pokyny k obsluze a příslušná 

opatření, která jsou předmětem školení provozních pracovníků. V dokumentu rovněž nesmí 

chybět zmínka o účelu použití vrátku a ani návod k údržbě, týkající se hlavně nastavení, 

mazání, servisních prohlídek apod. Nedílnou součástí manuálu musí stejně tak být i základní 

informace o provádění a posuzování zkoušek jednotlivých zařízení a dílů. 
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6 Návrh stavebního vrátku 
 

V rámci návrhu stavebního vrátku, a tedy i v rámci celé této práce, byl proveden zásah 

do původního značení, které literatura, na niž je odkazováno, používá. 

 

 

6.1 Specifikace zadání 
 

S přihlédnutím k nabídce trhu a zvážením všech okolností, byl po dohodě s vedoucím 

diplomové práce upřednostněn závěsný stavební vrátek o parametrech, které jsou definované 

v níže uvedené tabulce (tab. 6.1). 

 

Tab. 6.1 – Parametry stavebního vrátku 

Název parametru Značka a jednotka Hodnota 

Provedení vrátku   

Zdvih   

Maximální nosnost   

Rychlost zdvihání (spouštění)   

 

 

6.2 Klasifikace mechanismu 
 

Na základě normy ČSN ISO 4301-1 [22], jejíž obsahem je všeobecná klasifikace 

jeřábů a zdvihacích zařízení, vycházejících z předpokládané životnosti a součinitele spektra 

zatížení, byla provedena klasifikace stavebního vrátku, jakožto zdvihacího mechanismu. 

 

 

6.2.1 Třída využívání mechanismu 

 

Vezme-li se v úvahu průměrné denní využívání, počet pracovních dnů v roce a počet 

let očekávaného provozu, jak je uvedeno v tabulce (tab. 6.2), tak lze jednoduše dle vzorce 

(6.1) stanovit celkovou dobu využívání stavebního vrátku a na jejím základě poté určit i třídu 

využívání mechanismu. 
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Předpokládané využívání stavebního vrátku. 

 

Tab. 6.2 – Uvažované využívání mechanismu 

Název Značka a jednotka Hodnota 

Průměrné denní využívání   

Počet pracovních dnů v roce   

Počet let očekávaného provozu   

 

Celková doba využívání stavebního vrátku v hodinách. 

 

 

 

Porovnáním vypočtené celkové doby využívání stavebního vrátku s tabulkovou 

hodnotou, kterou udává příslušná norma [22], byla stanovena třída využívání, jako , která je 

charakteristická pravidelným lehkým využíváním mechanismu. 

 

 

6.2.2 Stav zatěžování mechanismu 

 

Rozsah zatížení, kterému je mechanismus zcela nebo jen částečně vystaven, udává 

součinitel spektra zatížení, který je dán rovnicí (6.2), kde příslušné spektrum zatížení bylo 

mnou stanoveno opět na základě předpokladu, jak uvádí tabulka (tab. 6.3). 

 

Tab. 6.3 – Zvolené spektrum zatížení 

Úroveň 

 

Doba využívání při dané úrovni 

 

Velikost zatížení při dané úrovni 
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Součinitel spektra zatížení. 

 

 

 

 

 

Po srovnání vypočteného součinitele spektra zatížení s nejbližší (vyšší) jmenovitou 

hodnotou ( ), byl stanoven stav zatěžování jako lehký, s označením . 

 

 

6.2.3 Klasifikace mechanismu 

 

Na základě již známé třídy využívání mechanismu  a stavu zatěžování mechanismu 

, lze klasifikovat stavební vrátek dle tabulky, kterou uvádí norma ČSN ISO 4301-1 [22], 

jako mechanismus s označením . 

 

 

6.3 Volba ocelového lana 
 

Samotná volba ocelového lana souvisí s požadavky, které lano musí bezprostředně 

splňovat, aby nedošlo k výraznému snížení jeho životnosti. Tyto požadavky a také zároveň 

příslušné definice, označování, výpočet a v neposlední řadě také zkoušení, vystihují normy 

ČSN ISO 4308-1 [23] a dále ČSN EN 12385-1 až ČSN EN 12385-4 [16 - 19].  

 

Na základě studie zmíněných norem, je vhodné zdůraznit tři následující požadavky, 

z mnoha dalších, kterých je zapotřebí si při výběru lana povšimnout:  

 nekroutivá lana 

o v případě volně zavěšeného břemene brání jeho otáčení 

 ocelová duše 

o odolnější proti zmáčknutí a pokroucení při vícevrstvém navíjení 

 pozinkované dráty 

o ochrana proti korozi v nepříznivých venkovních podmínkách 
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6.3.1 Výběr lana 

 

Po zvážení výše uvedených požadavků, které souvisí s návrhem stavebního vrátku, 

bylo zvoleno vícepramenné ocelové lano, konstrukce Herkules – 18x7 (viz obr. 6.1), jehož 

výrobcem je firma LANA VAMBERK s.r.o. [28]. Parametry potřebné pro výpočet lana uvádí 

tabulka (tab. 6.4). 

 

 
Obr. 6.1 – Schéma konstrukce vícepramenného lana Herkules - 18x7 [ 28 ] 

 

Tab. 6.4 – Parametry vícepramenného ocelového lana Herkules – 18x7 

Název parametru Značka a jednotka Hodnota 

Empirický koeficient pro minimální sílu při přetržení lana   

Třída pevnosti lana   

Koeficient délkové hmotnosti lana   

 

 

6.3.2 Výpočet lana 

 

Výp očet lana dle ČSN ISO 4 3 0 8-1 [23] spočívá nejprve v určení součinitele výběru 

lana dle vztahu (6.3), který závisí na minimálním součiniteli bezpečnosti lana , 

stanoveného podle klasifikace mechanismu  z tabulky, a dále na parametrech lana, a to 

konkrétně na empirickém koeficientu pro minimální sílu při přetržení lana a třídě pevnosti 

lana. 
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V dalším kroku výpočtu je zapotřebí stanovit minimální průměr lana, který se odvíjí 

od maximálního tahu v laně, který zjednodušeně řečeno způsobuje břemeno o nosnosti vrátku. 

Maximální tah v laně je tedy dán rovnicí (6.4) a minimální průměr lana plyne z rovnice (6.5). 

 

 

 

 

 

Posledním krokem výpočtu, který norma stanovuje, je určení požadované minimální 

únosnosti lana, která je předepsaná vztahem (6.6). 

 

 

 

 

6.3.3 Přiřazení lana 

 

Na základě výběru lana a provedeného výpočtu, bylo k vrátku přiřazeno ocelové lano 

o jmenovitém průměru , které je v souladu s předpisem , 

od firmy LANA VAMBERG s.r.o. [28], s označením: 

 

Lano φ 4,0 ČSN EN 12385-4 18x7M – WSC 1770 B sZ 

 

Navržené lano je konstrukce Herkules, osmnáctipramenné „18x7“, s křížovým vinutím 

„M“, s duší z drátěného pramene „WSC“, o třídě pevnosti  „1770“, 

s pozinkovanými dráty „B“ a s protisměrným křížovým pravým vinutím „sZ“. 

 

Minimální síla při přetržení navrženého lana se vypočte z rovnice (6.7), která musí být 

větší, než je požadovaná minimální únosnost, stanovená dle vztahu (6.6). Následně lze ještě 

určit jmenovitou délkovou hmotnost, kterou definuje vztah (6.8). 
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6.4 Návrh lanového bubnu 
 

Při návrhu lanového bubnu dle ČSN ISO 4308-1 [23] je třeba určit minimální průměr 

jeho roztečné kružnice, která je dána první vrstvou navinutého lana (viz obr. 6.2), přičemž již 

na počátku je předpokládáno, že k navíjení lana bude pro úsporu místa docházet ve více 

vrstvách, a to konkrétně ve dvou, takže buben bude muset být proveden jako hladký, opatřený 

bočními přírubami (bočnicemi). 

 

 
Obr. 6.2 – Schéma lanového bubnu 

 

Při výpočtu minimálního průměru roztečné kružnice bubnu, jež stanovuje vzorec (6.9), 

se vychází z minimálního průměru lana , vypočteného podle vztahu (6.5). Ve vzorci dále 

figuruje součinitel výběru pro buben, který nabývá hodnoty , odpovídající 

klasifikaci mechanismu , a součinitel typu lana, nabývající hodnoty , který přísluší 

netočivým lanům a lanům o počtu vnějších pramenů větších než 10. 

 

 

 

Podle řady, kterou stanovuje norma ČSN 27 1820 [15], byl zvolen z konstrukčních 

důvodů jmenovitý průměr roztečné kružnice bubnu . 

 

Délka bubnu  byla zvolena s ohledem na délku lana, které buben musí 

pojmout v souladu s požadavkem na zdvih, který je specifikovaný v zadání, za předpokladu, 

že aspoň dva závity navinutého lana budou sloužit jako rezervní, a dalších dvou závitů bude 

využito pro bezpečné uchycení lana k bubnu. 
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6.4.1 Kontrola navrženého bubnu 

 

Přibližná délka čtyř výše zmíněných závitů lana (dvou rezervních a dvou pro bezpečné 

uchycení lana k bubnu) se určí z rovnice (6.10). 

 

 

 

Předpokládanou délku lana, navinutou v první vrstvě na bubnu, včetně prvních čtyř 

závitů, lze vypočíst ze vztahu (6.11). 

 

 

 

Obdobně, dle rovnice (6.12), je určena délka ocelového lana v druhé navinuté vrstvě, 

ale tentokrát zmenšena o pět závitů, aby se předešlo případnému poškození lana, ke kterému 

by mohlo dojít při navinutí přes kotevní příložku. 

 

 

 

Celková délka lana, navinutá na bubnu v první a v druhé vrstvě, nabývá hodnoty, 

kterou stanovuje vzorec (6.13), jako součet dílčích délek. 

 

 

 

Funkční délku lana je možné následně stanovit z rovnice (6.14), přičemž musí být 

splněna podmínka, aby . 

 

 

 

Na základě provedené kontroly navrženého lanového bubnu byla stanovena celková 

délka ocelového lana , kdy k navíjení lana na buben bude docházet ve dvou 

vrstvách, jak také bylo na začátku předpokládáno. 
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6.5 Návrh pohonu 
 

Jako vhodný pohon stavebního vrátku se nabízí trojfázový asynchronní elektromotor 

s kotvou nakrátko, pro jeho rozšířenost díky malým rozměrům, velkému výkonu, vysoké 

účinnosti, snadné reverzace otáček, možnosti jej přetížit a v neposlední řadě také kvůli 

možnosti jej kombinovat s brzdou, čímž lze jednoduše získat brzdový elektromotor. 

 

Pro správný výběr elektromotoru by měly být dodrženy zásady, které upravuje norma 

ČSN EN 14492-1 [20], jak již bylo zmíněno v legislativních podmínkách této práce, která 

také odkazuje na přílohu J normy ČSN EN 14492-2 [21], podle níž by měl být motor navržen. 

 

Velice zjednodušeně lze ovšem navrhnout elektromotor čistě z požadovaného výkonu, 

jak znázorňuje rovnice (6.15), při uvažování účinnosti celého zařízení , která byla 

odhadem stanovena. 

 

 

 

S ohledem na hodnotu vypočteného výkonu a otáčkovou řadu, byl z internetového 

katalogu vybrán šestipólový trojfázový asynchronní elektromotor s kotvou na krátko, značky 

SIEMENS, od stejnojmenného dodavatele [30] s označením: 

 

Siemens 1LA7 090 – 6AA11 – Z G26 

 

 
Obr. 6.3 – Model motoru [ 30 ] 
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Motor (viz obr. 6.3) je zvláštního provedení s vestavěnou pružinovou diskovou brzdou 

typu 2LM8, která je standardně napájená sítí 230 V AC a je uvolňovaná elektromagneticky. 

Samotné brzdě náleží níže uvedené označení a její konstrukce je zřejmá z obrázku (obr. 6.4). 

 

2LM8 020 – 4NA10 

 

 
Obr. 6.4 – Konstrukční provedení brzdy [ 30 ] 

 

Parametry brzdného elektromotoru jsou uvedeny v tab. 6.5, kde  je součinitel 

jednorázového přetížení, daný poměrem momentu zvratu motoru k jmenovitému momentu. 

 

Tab. 6.5 – Parametry brzdného elektromotoru 

Název parametru Značka a jednotka Hodnota 

Provedení elektromotoru   

Typ brzdy   

Jmenovitý výkon elektromotoru   

Jmenovité otáčky elektromotoru   

Jmenovitý moment elektromotoru   

Poměrný moment zvratu    

Jmenovitý brzdný moment při    
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6.6 Návrh planetové převodovky 
 

Pro počáteční návrh planetové převodovky je třeba znát její požadovaný převodový 

poměr, který lze vypočíst ze vztahu (6.17) za předpokladu, že otáčky lanového bubnu jsou 

dány rovnicí (6.16). 

 

 

 

 

 

Na základě vypočteného požadovaného převodového poměru, byl dle řady uvedené 

normou ČSN 03 1013 [11], a s ohledem na normu ČSN 03 1015 [12], zvolen jmenovitý 

převodový poměr dvoustupňové planetové převodovky . 

 

Ve snaze realizovat zvolený převodový poměr, byla upřednostněna dvoustupňová 

souosá planetová převodovka s brzděnými korunovými koly, jejíž schéma je znázorněno níže 

na obrázku (obr. 6.5). Pro tento typ planetové převodovky je dán převod dílčího převodového 

stupně vztahem (6.18), kde  je počet zubů centrálního kola a  je počet zubů kola 

korunového. 

 

 
Obr. 6.5 – Schéma dvoustupňové planetové převodovky s brzděnými korunovými koly 

1 – centrální kolo, 2 – satelity, 3 – korunové kolo, U - unášeč 
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6.6.1 Návrh dílčích převodových stupňů 

 

S ohledem na zvolený jmenovitý převodový poměr  dvoustupňové planetové 

převodovky, byl dle doporučené řady [11] navržen převodový poměr prvního převodového 

stupně  a druhého převodového stupně , kdy musí 

být dle rovnice (6.19) zachován v toleranci daný jmenovitý převodový poměr. 

 

 

 

V rámci návrhu prvního převodového stupně, byl zvolen počet zubů centrálního kola 

, z kterého následně podle vztahu (6.20), jež je odvozen z (6.18), lze určit počet zubů 

korunového kola . Bezprostředně poté je třeba provést kontrolu smontovatelnosti dle (6.21), 

kde počet satelitů , a kdy výsledek rovnice musí být celé číslo. Za předpokladu splnění 

této kontroly, je možné z podmínky stejné osové vzdálenosti, z rovnice (6.22), určit počet 

zubů satelitů . 

 

 

 

 

 

 

 

Obdobným způsobem, užitím rovnic (6.20) až (6.22), se navrhne druhý převodový 

stupeň, kde byl zvolen počet zubů centrálního kola . 
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6.6.2 Skutečný stav a shrnutí 

 

Vzhledem k zaokrouhlování a vlastní volbě počtu zubů korunového kola, je zapotřebí 

provést přepočet převodových poměrů jednotlivých převodových stupňů, jak uvádí rovnice 

(6.23) a (6.24), které musí být v toleranci se zvolenými převody podle jmenovité řady [11]. 

Poté je třeba také stanovit celkový převodový poměr dle vztahu (6.25), který musí být rovněž 

v tolerančním poli jmenovitého převodového poměru dvoustupňové planetové převodovky, 

z nějž je možné následně určit otáčky pomaloběžné hřídele převodovky (6.26), a tedy vlastně 

skutečné otáčky bubnu. Těmito kroky výpočtu se nejenže provede kontrola správnosti návrhu, 

ale také určí skutečný stav převodovky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro přehlednost jsou veškeré zvolené a vypočtené parametry této podkapitoly, 

zohledňující skutečný stav, shrnuty v tabulce (tab. 6.6), pro jejich pozdější případné využití. 

 

Tab. 6.6 – Shrnutí parametrů skutečného stavu navržené převodovky 

Název parametru Značka a jednotka 1. převod. st. 2. převod. st. 

Počet zubů centrálního kola    

Počet zubů satelitů    

Počet zubů korunového kola    

Skutečný převodový poměr    

Skutečný celkový převodový poměr   

Skutečné otáčky bubnu   
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6.7 Prototyp stavebního vrátku 
 

Vlastní návrh konstrukčního řešení stavebního vrátku, poháněného pomocí planetové 

převodovky, zachycuje níže uvedený obrázek s náležitým popisem (viz obr. 6.6). Samotné 

provedení vrátku pak souvisí s požadavkem na minimalizaci jeho velikosti, kdy bylo využito 

dutiny bubnu pro umístění převodovky, k jejíž přírubě je přišroubován elektromotor. Přenos 

krouticího momentu mezi unášečem planetové převodovky a nábojem bubnu je realizován 

prostřednictvím spojovací hřídele. K ukotvení vrátku, např. ke konzole lešení, slouží patky, 

kterými je opatřena jak příruba převodovky, tak i noha vrátku, a pro uchycení ocelového lana 

k bubnu je použito dvou lanových příložek. 

 

 
Obr. 6.6 – Prototyp navrženého stavebního vrátku 

1 – brzdový elektromotor, 2 – dvoustupňová planetová převodovka, 3 – spojovací hřídel, 

4 – noha, 5 – lanový buben, 6 – ocelové lano 

2 4 3 

5 

1 

6 
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7 Konstrukční provedení lanového bubnu 
 

Provedení lanového bubnu stavebního vrátku (obr. 7.1) vychází z jeho počátečního 

návrhu a z následného konstrukčního řešení celého zařízení. Tabulka (tab. 7.1) uvádí některé 

rozměry bubnu v souvislosti se schématem a s ohledem na jejich následné případné použití. 

 

 
Obr. 7.1 – Konstrukční provedení lanového bubnu stavebního vrátku 

1 – plášť, 2 – čelo, 3 – bočnice, 4 – klec s jehlami, 5 – kuličkové ložisko s těsněním 

 

Tab. 7.1 – Rozměrové parametry lanového bubnu 

Název parametru Značka a jednotka Hodnota 

Jmenovitý průměr drážkování   

Jmenovitý průměr roztečné kružnice bubnu   

Délka bubnu   

Průměr lana (rozteč lana)   

Průměr náboje čela bubnu   

Průměr pláště bubnu   

Délka drážkování (náboje)   

Tloušťka stěny bočnice   

Tloušťka stěny čela   

Tloušťka stěny pláště   
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7.1 Popis 
 

Lanový buben, který je proveden jako svařovaný, je tvořen pláštěm, jehož výchozím 

polotovarem je bezešvá ocelová trubka , respektující možné zatížení. 

Čelo bubnu je přivařeno z jedné strany k plášti a je dimenzováno s ohledem na přípustné 

namáhání, zatímco bočnice, jež jsou přivařeny z obou stran, netřeba nijak zvlášť dimenzovat 

a ani kontrolovat, protože pouze zabraňují sesmeknutí lana z bubnu. K přenosu krouticího 

momentu, od pohonu na buben, dochází prostřednictvím evolventního drážkování. Uložení 

bubnu je realizováno na pravé straně pomocí kuličkového ložiska s těsněním a na straně druhé 

(levé) je z rozměrových důvodů použito sestavy klece s jehlami. Buben je dále opatřen prvky, 

pro uchycení lana a krytu klece s jehlami. 

 

 

7.2 Kontrola tloušťky stěny pláště a čela bubnu 
 

Lanové bubny jsou poměrně složitě namáhány od navinutého lana, a to tlakem, 

ohybem a krutem, což je možné řešit metodou konečných prvků. V praxi [2] však postačuje 

přibližná kontrola tloušťky stěny pláště a čela bubnu, nebo případný jejich návrh, podle níže 

uvedených vztahů zmíněného zdroje. Nejprve je třeba určit dovolené namáhání v ohybu (7.1), 

s uvažováním bezpečnosti k mezi kluzu , přičemž jako materiál pláště a čela bubnu 

byla zvolena ocel 11 523.1 s mezí pevnosti  a s mezí kluzu . 

 

 

 

V místě náběhu lana na buben tedy působí tlakové napětí, které je dáno vztahem (7.2), 

a kolmo na něj působí napětí ohybové, jež definuje vztah (7.3). 
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Součtem zmíněných napětí lze získat napětí celkové, jak uvádí rovnice (7.4), a to musí 

být menší než vypočtené dovolené napětí. 

 

 

 

Čelo bubnu je namáháno ohybovým napětím, jak uvádí rovnice (7.5), které musí být 

rovněž menší než dovolené napětí v ohybu, čehož bylo dosaženo. 

 

 

 

 

 

7.3 Kontrola šroubu lanové příložky 
 

Pro uchycení lana k bubnu bylo zvoleno dvou, za sebou umístěných, lanových 

příložek, kdy každá z nich je opatřena jedním šroubem (viz obr. 7.2), který je namáhán 

osovou silou a momentem od tažné síly v laně, která je snížena s přihlédnutím k rezervním 

závitům lana na bubnu [2]. Šroub je závrtný, s metrickým závitem  o základní rozteči, 

jehož malý průměr je dán rozměrem . Třída pevnosti šroubu je  s mezí 

pevnosti  a s mezí kluzu . 

 

 
Obr. 7.2 – Schéma uchycení lana k bubnu lanovou příložkou 

1 – plášť, 2 – čelo, 3 – bočnice, 4 – lanová příložka, 

5 – závrtný šroub s maticí a pružnou podložkou, 6 – ocelové lano 
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Snížená tažná sila v laně se určí ze vztahu (7.6), za předpokladu, že součinitel tření 

mezi lanem a bubnem nabývá hodnoty , a že úhel opásání dvou rezervních závitů 

lana je . 

 

 

 

Na základě znalosti snížené tažné síly v laně lze dle vztahu (7.7) vypočíst osovou sílu 

v jednom šroubu a z ní následně stanovit i tahové napětí (7.8), které ve šroubu způsobuje. 

Počet šroubů . 

 

 

 

 

 

Rovněž je třeba určit ohybový moment od snížené tažné síly, která působí na ramenu 

 (7.9) a vyvolává ohybové napětí (7.10). Rameno je specifikováno v literatuře [2]. 

 

 

 

 

 

Šroub jedné lanové příložky je tedy namáhán celkovým napětím (7.11), které je dáno 

součtem dílčích napětí, a které musí být současně menší, než je dovolené napětí ve šroubu, 

stanovené s doporučenou bezpečností k mezi kluzu , jak uvádí vztah (7.12). 
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8 Konstrukční provedení planetové převodovky 
 

Obdobným způsobem, jak tomu bylo i u lanového bubnu, se od počátečního návrhu 

planetové převodovky, přes vyřešení jednotlivých konstrukčních uzlů, postupně dospělo 

k jejímu výslednému provedení, které je zobrazeno na obrázku (obr. 8.1). 

 

 
Obr. 8.1 – Konstrukční provedení dvoustupňové planetové převodovky 

1 – těleso, 2 – víko, 3 – první převodový stupeň, 4 – druhý převodový stupeň, 

5 – náboj centrálního kola (vstup), 6 – náboj unášeče 1. st., 7 – náboj unášeče 2. st. (výstup) 

 
Planetová převodovka je provedena jako dvoustupňová s brzděnými korunovými koly, 

které jsou přišroubovány k tělesu převodovky, které je opatřeno přírubou pro připevnění 

elektromotoru, jejíž součástí jsou dvě patky pro uchycení ke konstrukci. Vstup převodovky je 

tvořen nábojem centrálního kola, jež je podepřen kuličkovým ložiskem, a který je pomocí 

těsného pera spojen s hřídelí elektromotoru. Satelity na obou stupních jsou uloženy na osách 

v unášeči, prostřednictvím sestavy klece s jehlami, a přenos krouticího momentu z prvního 

převodového stupně na druhý je realizován evolventním drážkováním. Výstupem převodovky 

pak je náboj unášeče druhého stupně, který je rovněž s evolventním drážkováním. Osové 

dilatace jsou řešeny kluznými axiálními podložkami a k uzavření převodovky slouží víko 

opatřené hřídelovým těsněním. 
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8.1 Geometrie ozubení a zjednodušený pevnostní výpočet 
 

Využitím studijních katedrálních programů, a to GEOMETRIE [33] a ČSNw [34], 

byla provedena komplexní kontrola geometrie ozubení (viz obr. 8.2) a následně zjednodušený 

pevnostní výpočet dle ČSN 01 4686 (viz obr. 8.3). Datové výpisy hodnot, z obou zmíněných 

programů, vždy pro soukolí „centrální kolo - satelit“ a „satelit - korunové kolo“, jsou uvedeny 

v příloze této práce, a to jak pro první převodový stupeň, tak i pro druhý. 

 

 

 
Obr. 8.2 – Komplexní kontrola geometrie ozubení [ 33 ] 
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Obr. 8.3 – Zjednodušený pevnostní výpočet ozubení [ 34 ] 

 

Pro přehlednost jsou základní údaje návrhu geometrie ozubení uvedeny v tab. 8.1, 

včetně průměrů valivých kružnic, posléze využitých k dalším výpočtům. 

 

Tab. 8.1 – Základní parametry geometrie ozubení 

Název parametru 
Značka 

a jednotka 

První (druhý) převodový stupeň 

Centrální kolo Satelity Korunové kolo 

Normálný modul   

Počet zubů     

Sklon zubů roztečný   

Společná šířka zubů   

Osová vzd. pracovní   

Průměr hlavové kr.     

Průměr valivé kružnice     
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Souhrn podstatných údajů zjednodušeného pevnostního výpočtu ozubení je rovněž 

zobrazen tabulkou (tab. 8.2), kde uvedené bezpečnosti satelitů jsou vždy ty menší z řešení 

obou dvou soukolí „centrální kolo - satelit" a „satelit - korunové kolo“, přičemž obecně platí, 

že minimální hodnota bezpečnosti v ohybu  a v dotyku  [6]. 

 

Tab. 8.2 – Souhrnná data zjednodušeného pevnostního výpočtu ozubení 

Název parametru 
Značka 

a jednotka 

První (druhý) převodový stupeň 

Centrální kolo Satelity Korunové kolo 

Materiál  
 

 

 

 

 

 

Bezpečnost v ohybu  
 

 

 

 

 

 

Bezpečnost v dotyku  
 

 

 

 

 

 

 

Obvodová síla mezi centrálním kolem a satelitem, která je totožná s obvodovou silou 

mezi satelitem a korunovým kolem, vstupující do pevnostního výpočtu ozubení, se pro první 

převodový stupeň určí ze vztahu (8.1) a pro druhý stupeň dle vztahu (8.2). V obou případech 

není uvažováno se ztrátami v uložení. 

 

 

 

 

 

Do výpočtu také vstupují kromě jiného i nejrůznější součinitelé, a to hlavně součinitel 

vnějších dynamických sil , daný hnacím a hnaným zařízením, dále součinitel 

jednorázového přetížení , zohledňující poměrný záběrný moment elektromotoru, 

a také součinitel respektující nerovnoměrnost zatížení , který je pro soukolí „centrální 

kolo - satelit“ stanoven výpočtovým schématem č. 6 [34] a pro soukolí „satelit - korunové 

kolo“ byla jeho hodnota pevně zvolena jako . 
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8.2 Silový rozbor v ozubení 
 

S ohledem na konstrukční provedení planetové převodovky a na silové poměry v ní 

vznikající, a to s obecnou platností, dochází k vzájemnému vyrušení jednotlivých radiálních 

složek sil působících na spolu zabírající ozubená kola. Vezme-li se v potaz navíc ještě i přímé 

ozubení, kterého bylo využito i při konstrukci této převodovky, tak ze silového rozboru, 

uvedeného na schématu (obr. 8.4), je zřejmé, že jedinou vyskytující se silou je hnací síla 

satelitů, která vzniká, na prvním a druhém převodovém stupni, jako reakce na obvodovou sílu 

mezi centrálním kolem a satelitem  a satelitem a korunovým kolem . 

 

 
Obr. 8.4 – Schéma silového rozboru v ozubení 

1 – centrální kolo, 2 – satelit, 3 – korunové kolo 

 

Z rovnováhy sil je patrné, že výsledná reakční síla působící na jeden satelit, neboli 

hnací síla jednoho satelitu, se pro první převodový stupeň určí z rovnice (8.3) a obdobným 

způsobem dle rovnice (8.4) se určí tatáž síla pro převodový stupeň druhý. 
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9 Kontrola ložisek 
 

V celém zdvihacím zařízení, tedy v konstrukčním provedení závěsného stavebního 

vrátku, je použito pro uložení jednotlivých prvků dvou typů valivých ložisek, které byly 

vybrány prostřednictvím katalogů umístěných na webu společnosti SKF, se zastoupením 

pro Českou republiku SKF Ložiska, a.s. [31]. Konkrétně jde o ložiska kuličková a jehlová, 

respektive sestav klece s jehlami. 

 

Životnost uvedených ložisek je požadována v rozsahu minimálně 3000 h, což je doba 

odpovídající životnosti stavebního vrátku, dle provedené klasifikace (viz podkapitola 6.2). 

Samotný výpočet použitých ložisek pak je zjednodušeně proveden pro maximální zatížení, 

čili pro nosnost stavebního vrátku, tedy nikoliv pro předběžně stanovené spektrum zatížení. 

Při výpočtu je dále uvažováno se spolehlivostí 90 %, kterou reprezentuje součinitel . 

 

 

9.1 Ložiska planetové převodovky 
 

Za vhodnou olejovou náplň planetové převodovky byl zvolen převodový olej MOGUL 

INTRANS 100, od dodavatele Hi-oil, s.r.o. [26], jehož viskozita při provozní teplotě 40 °C 

nabývá hodnoty . 

 

Na vstupu do převodovky je náboj centrálního kola podepřen kuličkovým ložiskem 

s označením 61907, které není nijak zvlášť zatížené, a proto nemá význam kontrolovat jeho 

trvanlivost. Nicméně, dle podmínek provozu ložisek SKF, je třeba u něj stanovit minimální 

radiální zatížení, podle rovnice (9.1), kde  je součinitel minimálního zatížení, 

 jsou otáčky ložiska, které odpovídají jmenovitým otáčkám motoru, 

a kde  je střední průměr uvedeného ložiska. 
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Satelity planetové převodovky jsou uloženy na sestavách klece s jehlami, a to jak  

na prvním převodovém stupni, tak i na druhém, kde je z konstrukčních důvodů použito dvou 

stejných klecí s jehlami vedle sebe. 

 

Co se týká konkrétně prvního převodového stupně, tak je k uložení satelitů využito 

klece s jehlami s označením K 8x11x8 TN, o dynamické únosnosti , základní 

statické únosnosti  a mezním únavovém zatížení . Dle katalogu SKF 

byl dále stanoven součinitel teorie trvanlivosti , při předpokládaném součiniteli 

znečištění  a viskózním poměru . 

 

Ekvivalentní dynamické zatížení (9.2), a ekvivalentní statické zatížení (9.3), je čistě 

radiálního charakteru a je zastoupeno hnací silou satelitu, při otáčkách ložiska odpovídajících 

hodnotě vypočtené ze vztahu (9.4). 

 

 

 

 

 

 

 

Trvanlivost ložiska v hodinách se dle SKF následně určí z rovnice (9.5), kde exponent 

rovnice trvanlivosti pro ložiska s čárovým stykem nabývá hodnoty .  

 

 

 

Ověření statické únosnosti ložiska se provádí kontrolou součinitele bezpečnosti (9.6), 

kdy pro ložiska s čárovým stykem, při normálních požadavcích na tichý chod a za normálních 

podmínek, je jeho orientační minimální hodnota . 
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Obdobným způsobem je provedena kontrola sestavy klece s jehlami K 10x13x10 TN, 

o dynamické únosnosti , základní statické únosnosti  a mezním 

únavovém zatížení , pro uložení satelitů na druhém převodovém stupni, ovšem 

s rozdílem ve stanovení ekvivalentního dynamického zatížení (9.7) a statického zatížení (9.8), 

kde je vlivem použití dvou stejných klecí s jehlami vedle sebe uvažováno jen s poloviční silou 

působící na satelit. Rovněž jsou rozdílné i otáčky ložiska, jejichž hodnota na druhém 

převodovém stupni nabývá velikosti dle vztahu (9.9). 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet trvanlivosti v hodinách, a určení součinitele statické bezpečnosti, už je jen 

otázkou dosazení do vzorce, tudíž přehlednější v tuto chvíli je tabulka (tab. 9.1), která v sobě 

zahrnuje z katalogů individuálně odečtené a posléze vypočtené parametry. 

 

Tab. 9.1 – Tabulka odečtených a vypočtených parametrů ložisek 

Ložisko         

K 8x11x8 TN         

K 10x13x10 TN         
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9.2 Ložiska k uložení lanového bubnu 
 

Lanový buben je uložen na dvou ložiscích, jak plyne z jeho konstrukčního provedení 

(viz obr. 7.1), a to na sestavě klece s jehlami pod označením K 105x112x21, o dynamické 

únosnosti , základní statické únosnosti  a mezním únavovém 

zatížení , kdy mazání je zajištěno plastickým mazivem MOGUL MOLYKA G, 

o viskozitě  [26], a na kuličkovém ložisku s těsněním 61907-2RZ, které je 

dodáváno s náplní SKF MT47, jehož viskozita při provozní teplotě 40 °C dosahuje hodnoty 

, a kterému náleží dynamická únosnost , základní statická 

únosnost  a mezní únavové zatížení . 

 

Obě dvě zmíněná ložiska mohou být v tom nejhorším možném případě, zjednodušeně 

řečeno, zatížena silou odpovídající tažné síle v laně, kterou zastupuje ekvivalentní dynamické 

zatížení vypočítané podle vztahu (9.10) a ekvivalentní statické zatížení určené rovnicí (9.11), 

přičemž otáčky obou ložisek odpovídají skutečným otáčkám lanového bubnu (9.12). 

 

 

 

 

 

 

 

Pro výpočet trvanlivosti ložisek v hodinách dle SKF a součinitelů statické bezpečnosti, 

platí výše použité vztahy, kde exponent rovnice trvanlivosti pro ložiska čárovým stykem 

nabývá hodnoty  a pro ložiska se stykem bodovým , a kde při podmínkách 

shodných s dříve uvedenými, je minimální součinitel statické bezpečnosti ložiska s čárovým 

stykem  a se stykem bodovým . Individuálně odečtené a následně vypočtené 

parametry ložisek jsou uvedeny v tabulce (tab. 9.2) 

 

Tab. 9.2 – Tabulka odečtených a vypočtených parametrů ložisek 

Ložisko         

K 105x112x21         

61907-2RZ         
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10 Kontrola hřídelů a os 
 

Hřídele a osy, které je zapotřebí zkontrolovat, plynou ze schématu konstrukčního 

provedení stavebního vrátku, jež je vyobrazeno níže na obrázku (obr. 10.1). 

 

 
Obr. 10.1 – Konstrukční schéma stavebního vrátku 

1 – hřídel centrálního kola 1. převodového st., 2 – hřídel centrálního kola 2. převodového st., 

3 – spojovací hřídel, 4 – osa satelitu 1. převodového st., 5 – osa satelitu 2. převodového st. 

 

 

10.1 Hřídele 
 

Z funkčního principu je patrné, že hřídele, pozice 1 až 3, jsou namáhány pouze krutem 

a budou tedy kontrolovány v jejich nebezpečných průřezech, které obecně vystihuje schéma 

(obr. 10.2), kde  je průměr krku hřídele,  je průměr hlavové kružnice centrálního 

kola (evolventního drážkování hřídele) a  je poloměr vrubu. 

 

 
Obr. 10.2 – Kritický průřez hřídele 
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Materiál prvních dvou hřídelů, pozice 1 a 2, se odvíjí od materiálu centrálních kol 

planetové převodovky a materiál třetího hřídele, pozice 3, je zvolen z pevnostních důvodů 

totožný, čili ocel 14 220.4 s mezí pevnosti  a s mezí kluzu . 

 

Vzhledem k charakteru zatížení, je plně postačující provést statickou kontrolu hřídelů, 

jak uvádí literatura [7], kde s ohledem na legovaný materiál je vhodné počítat i s tvarovým 

součinitelem, který odečtený z grafu ze zmíněné literatury, např. pro hřídel centrálního kola 1. 

převodového stupně (pozice 1), o rozměrech ,  a , 

nabývá hodnoty . Následně je potřeba vypočíst krout icí moment působící na hřídeli, 

jak uvádí rovnice (10.1), který vyvolává napětí v krutu (10.2), a na úplný závěr ještě stanovit 

součinitel statické bezpečnosti k mezi kluzu (10.3), jehož minimální hodnota je . 

 

 

 

 

 

 

 

Obdobným způsobem by se pokračovalo u dalších dvou hřídelů (pozice 2 a 3), ovšem 

s rozdílem, že působící krouticí moment je dán rovnicemi (10.4) a (10.5), kde  

je účinnost ozubení. Souhrnně jsou poté data všech tří hřídelů zanesena v tabulce (tab. 10.1). 

 

 

 

 

 

Tab. 10.1 – Tabulková data kontrolovaných hřídelů 

Hřídel        

1        

2        

3        
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10.2 Osy 
 

Osy satelitů prvního a druhého převodového stupně, pozice 4 a 5 na konstrukčním 

schématu stavebního vrátku (obr. 10.1), jež jsou navrženy z oceli 12 060.6, o mezi pevnosti 

 a o mezi kluzu , jsou zatíženy od síly v satelitu, jak je uvedeno 

na schématu (obr. 10.3). 

 

 
Obr. 10.3 – Rozměrové schéma zatížené osy 

 

Tato síla vyvolává ohybový moment (10.6), který způsobuje napětí v ohybu (10.7), 

kde průměr osy na prvním stupni  a vzdálenost mezi podpěrami . 

Statická bezpečnost v ohybu se určí ze vztahu (10.8), přičemž její minimum je . 

 

 

 

 

 

 

 

Kromě ohybového napětí, je každá osa navíc ještě podrobena napětí smykovému, 

které se vypočte ze vztahu (10.9). 
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Maximální smykové napětí však je mnohem větší, jak uvádí literatura [5], které se 

podle Žuravského věty vypočte ze vztahu (10.10). Statická bezpečnost ve smyku je poté dána 

rovnicí (10.11) a její minimální hodnota je stejná, jako v předchozím případě. 

 

 

 

 

 

V neposlední řadě je třeba provést kontrolu osy na otlačení v unášeči, kde vznikající 

tlak na dvou úložných plochách se vypočte ze vztahu (10.12), přičemž otlačovaná šířka stěny 

unášeče je dána rozměrem . 

 

 

 

Kdyby však došlo k přetížení, které je dáno poměrným záběrným momentem motoru, 

tak může hodnota otlačení dosáhnout maxima, jak plyne z rovnice (11.13), a ta musí vyhovět 

dovolenému tlaku . 

 

 

 

Dodržením úplně stejného postupu řešení byl proveden výpočet os k uložení satelitů 

i na druhém převodovém stupni, které jsou zatíženy odpovídající silou, kde vzdálenost mezi 

podpěrami , průměr os  a otlačovaná šířka stěny . 

Výpočtem získané hodnoty, dle rovnic (10.6) až (10.13), jsou poté pro osy na obou stupních, 

pozice 4 a 5, zavedeny v tabulce (tab. 10.2). 

 

Tab. 10.2 – Tabulková data kontrolovaných os satelitů 

Osa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4         

5         
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11 Kontrola hřídelového spojení 
 

Veškerá hřídelová spojení, tj. spojení hřídelů s náboji, která plynou z konstrukčního 

řešení jednotlivých částí stavebního vrátku, jež je dokonale zachyceno v textu doprovodnými 

obrázky, a to h lav ně (obr. 7.1), (obr. 8.1) a (obr. 10.1), jsou realizována tvarovým stykem, 

kdy v případě přenosu krouticího momentu z hřídele elektromotoru na náboj hřídele 

centrálního kola, tvořící vstup planetové převodovky, jde o spojení těsným perem, zatímco 

u ostatních hřídelových spojení dochází k uplatnění evolventního drážkování, se středěním 

na boky zubů, a to s ohledem na vyšší únosnost spoje, při zachování malých rozměrů. 

 

 

11.1 Spojení těsným perem 
 

Těsné pero, které je standardně dodáváno se zvoleným elektromotorem, jehož průměr 

hřídele nabývá hodnoty , má označení: 

 

PERO 8e7 x 7 x 40 ČSN 02 2562 

 

Přenosem krouticího momentu dochází k otlačování boků pera a drážek, jak je vidět 

z obrázku (obr. 11.1), kdy pro kontrolu spojení není ani tak významná drážka v hřídeli, jako 

drážka v náboji, která je vystavena vyššímu tlaku od působící síly na menší stykové ploše. 

 

 
Obr. 11.1 – Otlačení pera a drážek 
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Pro výpočet, který je proveden dle vysokoškolské příručky [8], tedy není důležité znát 

všechny rozměry, síly a tlaky uvedené ve schématu (obr. 11.1), nýbrž z rozměrů jen šířku 

pera , délku pera  a hloubku drážky v náboji . Poté je třeba 

určit jen hodnotu obvodové síly působící na náboj, kterou lze stanovit ze vztahu (11.1). 

 

 

 

Otlačení, ke kterému dochází v drážce náboje, a které vyvolává vypočtená obvodová 

síla působící na náboj, lze stanovit na základě vztahu (11.2), přičemž k maximálnímu otlačení 

dojde v případě přetížení stavebního vrátku, jak ostatně vyplývá ze vztahu (11.3). 

 

 

 

 

 

Dovolená hodnota tlaku v náboji, jehož materiál je mimochodem z oceli 11 523.1, 

o mezi pevnosti  a mezi kluzu , je bez ohledu na mechanické 

vlastnosti materiálu, dle zmíněné příručky [8], stanovena o velikosti , a to 

obecně pro náboj z oceli. Za těchto okolností je tedy zřejmé, že spojení pomocí těsného pera, 

realizované mezi hřídelem elektromotoru a nábojem hřídele centrálního kola, je vyhovující. 

 

 

11.2 Spojení evolventním drážkováním 
 

K následnému přenosu krouticího momentu, z náboje unášeče prvního převodového 

stupně, na hřídel centrálního kola druhého převodového stupně, dochází pomocí evolventního 

drážkování, středěného na boky zubů, které bylo zvoleno o jmenovitém průměru , 

jež je současně patním průměrem náboje , a o modulu , jak je pro 

drážkovaný spoj níže předepsáno, jemuž odpovídá počet zubů . 

 

18 x 0,8 x 9H / 9g ČSN 01 4953 
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Ostatní rozměry evolventního drážkování plynou ze schématu (obr. 11.2), kde průměr 

patní kružnice hřídele je dán vztahem (11.4), průměr hlavové kružnice hřídele vztahem (11.5) 

a průměr hlavové kružnice náboje vztahem (11.6). 

 

 
Obr. 11.2 – Profil evolventního drážkování 

 

 

 

 

 

 

 

Střední průměr drážkování, jež je dán rovnicí (11.7), slouží pro výpočet obvodové síly 

působící na jeden zub (11.8), a to za předpokladu, že pouze polovina zubů přenáší krouticí 

moment. Otlačení, které obvodová síla způsobuje, je možné následně určit ze vztahu (11.9), 

kde délka drážkování (náboje/hřídele) přenášející krouticí moment je rovna . 

Vlivem jednorázového přetížení, může hodnota otlačení dosáhnout maxima (11.10). 
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Dovolená hodnota otlačení v tomto případě závisí nejen na materiálu, ale i na jeho 

mechanických vlastnostech, kdy se bere v úvahu vždy materiál, buď to hřídele, nebo náboje, 

který vykazuje horší mechanické vlastnosti. Dále je třeba taktéž rozlišit, o jaké uložení jde, 

jestli pevné, pevné s možností mikroposuvů, nebo přesuvné bez zátěže, či přesuvné se zátěží. 

 

Zohledněním výše uvedených aspektů, uvedených v příručce [8], podle které bylo 

evolventní drážkování rozměrově a pevnostně navrženo, byla pro materiál náboje z oceli 

11 523.1, o již zmíněných mechanických vlastnostech, odečtena hodnota dovoleného tlaku 

, při předpokládaném pevném uložení s možností mikroposuvů. 

 

Kontrola spojení, prostřednictvím evolventního drážkování mezi unášečem druhého 

převodového stupně a spojovacím hřídelem, a současně mezi spojovacím hřídelem a nábojem 

čela lanového bubnu, by proběhla obdobným způsobem, který zde byl již popsán, s jediným 

rozdílem, že bylo v tomto případě zvoleno drážkování, o jmenovitém průměru  

a o modulu , kde počet zubů . 

 

25 x 0,8 x 9H / 9g ČSN 01 4953 

 

Výsledky řešení vystihuje tabulka (tab. 11.1), která obsahuje parametry jak prvního, 

tak i druhého navrženého evolventního drážkování, jehož společná zvolená délka, přenášející 

odpovídající krouticí moment, nabývá hodnoty . 

 

Tab. 11.1 – Tabulková data evolventního drážkování 

Drážkování 

ČSN 01 4953 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 x 0,8 x 9H / 9g         

25 x 0,8 x 9H / 9g         

 

Navržená evolventní drážkování, pro patřičná hřídelová spojení, vyhověla provedené 

kontrole na otlačení. 
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12 Kontrola šroubového spojení korunových kol s tělesem 

planetové převodovky 
 

Vzhledem k provedení planetové převodovky, která byla navržena jako dvoustupňová 

s brzděnými korunovými koly, bylo zapotřebí tato kola vhodně zajistit proti pohybu, kdy jako 

nejvhodnější konstrukční řešení se nabídla možnost je přišroubovat k samotnému rámu skříně, 

pomocí šroubů s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, jak už je ostatně naznačeno, např. 

pro korunové kolo prvního převodového stupně, na schématu (obr. 12.1), přičemž parametry 

související se schématem zachycuje tabulka (tab. 12.1). 

 

 
Obr. 12.1 – Způsob zajištění korunového kola prvního převodového stupně 

 

Tab. 12.1 – Parametry šroubového spojení (obr. 12.1) 

Název parametru Značka a jednotka Hodnota 

Počet šroubů x závit šroubu x stoupání   

Střední průměr závitu   

Malý průměr závitu   

Průměr díry pro šroub   

Průměr podložky   

Průměr valivé kružnice korunového kola   

Střední průměr třecí plochy   
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S ohledem na skutečnost, že zmíněné šrouby by neměly být namáhány smykem, tak je 

potřeba v nich vyvodit takovou osovou sílu, která bude schopna ve spoji vyvodit dostatečný 

třecí moment, který by, při bezpečnosti proti prokluzu  a předpokládaném součiniteli 

tření mezi stykovými plochami , zachytil působící krouticí moment od obvodových 

sil mezi satelity a korunovým kolem. Po dosazení do momentové podmínky (12.1), lze tedy 

snadno odvodit požadovanou osovou sílu ve šroubu, která je dána vztahem (12.2). 

 

 

 

 

 

Pro dosažení dané velikosti osové síly je potřeba vyvodit náležitý utahovací moment, 

kterému musí předcházet určení úhlu stoupání závitu (12.3) a redukovaného třecího úhlu 

(12.4), jež jsou základem pro výpočet momentu tření v závitu šroubu dle rovnice (12.5). Tření 

v závitu je dáno součinitelem  a úhel profilu metrického závitu odpovídá . 

 

 

 

 

 

 

 

Zanedbatelná není ani hodnota momentu tření pod podložkou šroubu, jak udává vztah 

(12.6), která je rovněž složkou utahovacího momentu, který již lze bez problému, s ohledem 

na součinitele jednorázového přetížení, určit z rovnice (12.7). 
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Utažením šroubu dochází k jeho namáhání tahem za současného krutu, kdy příslušná 

napětí jsou dána rovnicemi (12.8) a (12.9), z nichž je možné následně stanovit redukované 

napětí podle Guesta, jež je vyjádřeno vztahem (12.10). 

 

 

 

 

 

 

 

Statickou bezpečnost k mezi kluzu, při uvažování pevnosti šroubů třídy 12.9, o mezi 

pevnosti  a mezi kluzu , lze určit z rovnice (12.11), kdy její 

hodnota by neměla být nižší, než 1,5. 

 

 

 

Dodržením dosavadního postupu, by se pokračovalo i u korunového kola druhého 

převodového stupně, jehož schéma zachycuje obrázek (obr. 12.2). 

 

 
Obr. 12.2 – Způsob zajištění korunového kola druhého převodového stupně 

 



Návrh stavebního vrátku s planetovou převodovkou Diplomová práce 

   
Fakulta strojní VŠB – TU Ostrava - 65 - Katedra částí a mechanismů strojů 

Rozměrové parametry šroubového spojení, související se schématem (obr. 12.2), jsou 

zpracovány v tabulkové podobě (tab. 12.2). 

 

Tab. 12.2 – Parametry šroubového spojení (obr. 12.2) 

Název parametru Značka a jednotka Hodnota 

Počet šroubů x závit šroubu x stoupání   

Střední průměr závitu   

Malý průměr závitu   

Průměr díry pro šroub   

Průměr podložky   

Průměr valivé kružnice korunového kola   

Střední průměr třecí plochy   

 

Veškeré vypočtené hodnoty šroubového spoje korunového kola druhého převodového 

stupně s tělesem planetové převodovky, podle vztahů (12.2) až (12.11), a to za úplně stejných 

podmínek, jsou včetně hodnot, takto získaných i pro první převodový stupeň, vyhodnocena 

tabulkou (tab. 12.3). 

 

Tab. 12.3 – Souhrnná data šroubového spojení korunových kol 

s tělesem planetové převodovky 

Název parametru 
Značka 

a jednotka 

Převodový stupeň 

První Druhý 

Osová síla ve šroubu    

Úhel stoupání závitu    

Redukovaný třecí úhel    

Moment tření v závitu    

Moment tření pod podložkou    

Utahovací moment    

Napětí v tahu    

Napětí v krutu    

Redukované napětí    

Součinitel statické bezpečnosti    
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13 Závěr 
 

V rámci diplomové práce, jejíž cílem bylo navrhnout stavební vrátek s planetovou 

převodovkou, který bude sloužit na stavbě pro dopravu materiálu, byla provedena rešerše 

zdvihacích zařízení a jednoduchých zdvihadel, týkající se jejich rozdělení, charakteristických 

vlastností a přehledu aplikovatelných pohonů. 

 

Současně byla také provedena podrobnější rešerše používaných typů stavebních 

vrátků, a to na základě podkladů španělské firmy CAMAC, která v tomto oboru zastupuje 

v současnosti na trhu jednu z předních příček. V práci nechybí ani rozbor legislativních 

podmínek, zejména z pohledu konstrukce a používání stavebních vrátků, jak předepisuje 

evropská norma ČSN EN 14492-1 [20], a další normy s ní související. 

 

Samotný návrh stavebního vrátku, podléhající rovněž celé řadě norem, poté spočíval 

v klasifikaci mechanismu, ve volbě ocelového lana, návrhu lanového bubnu, pohonu a také 

samozřejmě planetové převodovky. Od počátečního návrhu řešení stavebního vrátku se dále 

odvíjelo konstrukční provedení lanového bubnu a planetové převodovky, která byla zvolena 

jako dvoustupňová s brzděnými korunovými koly, a která byla s ohledem na minimalizaci 

rozměrů vrátku částečně umístěna do útrob lanového bubnu. 

 

Geometrie ozubení a jeho zjednodušený pevnostní výpočet byl zpracován pomocí 

výukových programů Katedry částí a mechanismů strojů [33] a [34], přičemž výsledky byly 

zařazeny do přílohy. Nepostradatelnou částí práce pak byla rovněž kontrola navržených 

strojních součástí, zahrnující v sobě výpočet trvanlivosti ložisek a pevnostní výpočet hřídelů, 

os a hřídelového a šroubového spojení. 

 

Výsledná konstrukce stavebního vrátku byla nakonec zdokumentována zhotovením 

sestavného výkresu vrátku a výrobního výkresu bubnu, čímž byl splněn požadovaný rozsah 

této diplomové práce. 
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