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Anotace 
 
Tato diplomová práce se zabývá přepracováním výtahu o nosnosti 1000 kg na nosnost 

1500 kg. Zaměřuje se především na dimenzování pohonu a volbu tažných prostředků. Rám 
klece výtahu je počítán pomocí MKP analýzy. 

 
 
 
Klíčová slova: nákladní výtah, elektromotor, převodovka, hřídel, ložisko, ozubený řemen, 

plochý řemen, rám klece 
 

 
 
 
 
 
 

Annotation 
 

This diploma thesis is dealing with rebuilding of a lift with load 1000 kg into lift with load 
1500 kg. This thesis is mainly intent on dimensioning of propulsion and choosing of traction 
means. The frame cage of a lift is counted by MKP analysis. 

 
 
 
Key words: service lift, electric motor, gear-box, shaft, bearing, toothed belt, flat belt, cage 

frame 
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1 Úvod 

 

1.1 Charakteristika výtahů 

Výtah je strojní zařízení s přerušovaným provozem slouţící pro vertikální dopravu osob a 

břemen mezi dvěma či více místy. Klec výtahu je vedena v šachtě výtahu zakotvenými 

vodítky. Vodítka výtahu zamezují jinému pohybu, neţ je přímočarý pohyb nahoru a dolů. 

Nosnou částí klece výtahu je plošina, na které spočívají osoby či břemena při přepravě. Klec 

je pomocí nosného orgánu spojena s výtahovým strojem, který zabezpečuje její pohyb. 

 

1.2 Historie výtahů 

Ke konstrukci výtahů vedla snaha pro ulehčení práce při zdvihání břemen, později osob. 

Nejstarší výtah v dějinách vynalezl jiţ v roce 236 př. n. l. řecký matematik a fyzik 

Archimédes. Klec jeho výtahu byla zavěšena na konopném laně a celý výtah měl ruční pohon. 

Na přelomu 17. a 18. století se objevil první výtah, který vyuţíval účinku protizávaţí. Tento 

výtah byl postaven na francouzském královském dvoře pro Ludvíka XIV. 

První “moderní” výtah s plošinou vedenou vodítky a vybavený bezpečnostním zařízením 

proti pádu při přetrţení lan byl v roce 1853 nákladní výtah vybavený zachycovacím ústrojím 

podle vynálezu Elishy Gravese Otise. První osobní výtah vybavený zachycovači byl uveden 

do provozu v roce 1857 v New Yorku. 

V druhé polovině 19. století se objevily výtahy s hydraulickým pohonem, jejichţ 

pracovním médiem byla voda. V té době byly hydraulické výtahy stavěny z důvodu vyššího 

zdvihu a větší rychlosti neţ bylo moţno dosáhnout u výtahů s bubnovým pohonem. 

Významný mezník v historii vývoje výtahů znamenal vynález elektrického pohonu. Po 

roce 1900 se začaly objevovat první výtahy s trakčním pohonem a hydraulické a bubnové 

výtahy byly postupně zatlačovány do pozadí. 

Velký vývoj výtahů nastal po skončení druhé světové války. V tomto období se výtahy 

rozdělily do tří základních typů. První a nejrozšířenější typ výtahu je výtah s třecím pohonem 

mechanickou převodovkou mezi elektromotorem a hnacím kotoučem pro dopravní rychlosti 

aţ 2 m/s. Druhým typem je rychlovýtah pro dopravní rychlosti nad 2 m/s. Výtah je vybaven 

bezpřevodovým výtahovým strojem s pomaloběţným stejnosměrným elektromotorem. Třetí 

typ je moderní hydraulický výtah, který slouţí pro přepravu osob a břemen o rychlosti do 1 

m/s u budov do šesti podlaţí. Hydraulický válec je zapuštěn do dna šachty do hloubky 

odpovídající výšce zdvihu. Výhodou tohoto výtahu je především přesný dojezd do podlaţí. 

První výtah u nás byl v roce 1876 vyroben firmou Breitfeld – Daněk. Byl to nákladní výtah 

pro pivovar v Litoměřicích. Do konce roku 1948 u nás projektovala a stavěla výtahy řada 

firem seskupených ve Sdruţení výrobců výtahů s ČSR a to zejména ČKD a Praga. Po 

znárodnění byla výroba soustředěna v podniku Továrny mlýnských strojů v Pardubicích. [1] 
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V dnešní době se uţívají výtahy plně automatizované vybavené mikroprocesorem. 

 

1.3 Rozdělení výtahů 

Jedním z hlavních kritérií pro dělení výtahů je způsob pohonu: 

  elektrické 

  hydraulické 

  pneumatické 

 

Dle normy ČSN ISO 4190-1 se elektrické výtahy dělí do pěti tříd [2]: 

  třída I – výtahy určené pro dopravu osob 

  třída II – výtahy určené převáţně pro dopravu osob, ale mohou se v nich 

přepravovat i náklady  

  třída III – výtahy určené pro dopravu lůţek 

  třída IV – výtahy určené především pro dopravu nákladů, které jdou obvykle 

doprovázeny osobami 

  třída V – malé nákladní výtahy – zde musí být splněna podmínka nepřístupnosti 

osob, rozměry klece nesmějí být větší neţ: plocha podlahy 1 m
2
, hloubka 1m, výška 

1,2 m. 

 

1.4 Parametry výtahů 

Základní parametry výtahů: 

 nosnost 

 jmenovitá rychlost 

Nosnost – nejvyšší dovolená hmotnost břemena, kterým se smí klec výtahu za provozu 

zatíţit. 

Jmenovitá rychlost – teoretická rychlost klece, pro niţ je výtah konstruován. 

 

Doplňující parametry výtahů: 

 zdvih, počet a poloha stanic 

 rozměry výtahové šachty, klece a strojovny 

 napětí elektrické sítě, hustota spínání a zatěţovatel 

 druh řízení 

 provedení a ovládání šachetních dveří 

 umístění výtahu v budově 

 stanovení prostředí 
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2 Základní koncepce výtahu 

 

2.1 Druh pohonu 

Rozeznáváme tři hlavní způsoby pohonu výtahů: 

 trakční pohon 

 bubnový pohon 

 řetězový pohon 

 

2.1.1 Trakční pohon 

Výtahový stroj je opatřen hnacím lanovým kotoučem. Přenos hnací obvodové síly 

z kotouče na lana je zde uskutečňován výhradně třením.  

 

2.1.2 Bubnový pohon 

Jeden konec nosných lan a lan vyvaţovacího závaţí je uchycen k bubnu. Jedna soustava 

lan je na buben navíjena ve smyslu otáčení hodinových ručiček, druhá v opačném smyslu. 

Tím je zaručeno, ţe pokud se jedna soustava lan navíjí, druhá se odvíjí. 

 

2.1.3 Řetězový pohon 

Pohon je uskutečňován záběrem zubů hnací kladky s čepy řetězu. 

 

2.1.4 Řemenový pohon 

V současné době je u nákladních výtahů tento druh pohonu značně rozšířen. Pouţívá se 

především pás ozubený, ale je zde moţnost i pouţití pásu plochého. Tyto řemeny mají 

dlouhou ţivotnost a je odstraněn styk kov na kov, coţ vede k výraznému sníţení hluku a 

neţádoucích vibrací. 

Výtahový stroj je opatřen hnací ozubenou řemenicí. Přenos hnací obvodové síly 

z řemenice na ozubený řemen je zde uskutečňován záběrem zubů řemenu do dráţek řemenice.  

 

2.2 Výtahový stroj 

2.2.1 Definice, rozdělení, hlavní části  

Výtahový stroj je motorické zdvihací ústrojí výtahu.  

Výtahový stroj se skládá z následujících částí: 

 hnací elektromotor 

 převodový mechanismus 

 hnací kotouč, buben, řetězové kolo, či řemenice 

 brzdové zařízení 

 spojky 

 loţiska, hřídele a rám výtahového stroje 
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2.2.2 Elektrický pohon výtahu 

Výtahový elektromotor musí splňovat několik provozních poţadavků[2]: 

 vhodný tvar momentové charakteristiky – co největší záběrový moment 

 tepelné dimenzování motoru musí vycházet z vysoké hustoty spínání a zatěţovatele 

 motor musí být schopen pracovat jak v motorickém, tak i generátorovém reţimu při 

obou smyslech otáčení.  

 motor musí splňovat podmínky minimální hlučnosti a vibrací 

 co nejmenší poměrný záběrný proud – poměr záběrného proudu k jmenovité 

hodnotě 

 pro moţnost nouzového ručního pohonu je třeba, aby byly z motoru vyvedeny oba 

konce hřídele 

 

Nejtypičtějším motorem pro pohon výtahu je v současné době třífázový asynchronní 

elektromotor s kotvou na krátko. Tyto motory jsou jednoduché, spolehlivé a mají nízkou 

pořizovací cenu. Nevýhodou těchto motorů je ovšem obtíţná regulace otáček a velký záběrný 

proud. Tyto nevýhody lze eliminovat pouţitím frekvenčního měniče. 

Frekvenční měnič umoţňuje pomocí změny frekvence napájecího napětí plynulou změnu 

otáček motoru a má i další výhody: 

 sniţuje hluk motoru 

 zvyšuje ţivotnost celého zařízení – sníţení mechanického namáhání motoru 

 sniţuje náklady na údrţbu a provoz – zvyšuje návratnost vloţených nákladů 

 

2.2.3 Převodový mechanismus 

Převod mezi motorem a hnacím kotoučem zajišťuje mechanická převodovka. Nejčastěji se 

pouţívá převodovka kuţeločelní, případně čelní. 

Výhodou kuţeločelní převodovky je prakticky neměnná účinnost při zpětném chodu. 

 

2.2.4 Hnací kotouč 

Hnací kotouč trakčního pohonu 

Přenáší taţnou sílu na nosná lana pomocí tření. 

Věnec kotouče je pro zvýšení trakční únosnosti dráţkován. Pouţívají se tři druhy 

dráţkování: 

 klínová dráţka 

 polokruhová dráţka hladká 

 polokruhová dráţka se zářezem 

Buben bubnového pohonu 

Jsou do něj ukotveny krajní konce lan klece a vyvaţovacího závaţí. Lano se na buben 

navíjí výhradně v jedné vrstvě.  
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Řetězové kolo řetězového pohonu 

Počet zubů hnací řetězky by měl být co největší, aby bylo v záběru co nejvíce zubů a 

dynamická síla v řetězu byla co nejmenší. 

Řemenice pro ozubený řemen 

 Dráţky mají speciální tvar pro ideální přenos sil mezi zuby řemene a řemenicí (obr. 2.1). 

 
Obr. 2.1 Řemenice a ozubený řemen. 

 

Řemenice pro hladký řemen 

Je moţno pouţít řemenice o malém průměru. Jedná se prakticky pouze o hladký válec bez 

ţádných zvláštních profilů. 

 

2.2.5 Brzda 

Kaţdý výtahový stroj musí být vybaven brzdovým zařízením, které se spustí samočinně při 

ztrátě síťového nebo řídícího napětí. Součástí brzdového zařízení je třecí brzda, která musí být 

schopna zastavit klec ze jmenovité rychlosti při 25% překročením nosnosti a následně ji 

udrţet v klidovém stavu [2]. 

Brzda se umisťuje na rychloběţném hřídeli a to z důvodu niţšího krouticího momentu. 

Podmínkou je spojení rychloběţného hřídele s hnacím kotoučem ozubenými převody. 

V současné době se pouţívá výhradně brzda umístěná přímo v motoru výtahu (obr. 2.2). 

 
Obr. 2.2 Motor s brzdou [19] 

 

Odbrzďování je prováděno elektromagneticky. Brzda musí být navíc vybavena 

mechanickým zařízením pro ruční odbrzdění. 
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2.2.6 Spojka 

Spojka se pouţívá ke spojení hřídele hnacího elektromotoru a vstupního hřídele 

převodovky. Spojka je vţdy pruţná, aby tlumila rázy od zrychlujících sil při rozběhu.  

Při pouţití převodového motoru (obr. 2.3) nutnost spojky mezi motorem a převodovkou 

odpadá. 

 
Obr. 2.3 Motor s kuželovou převodovkou[19] 

 

2.2.7 Hřídele, ložiska 

Hřídele jsou vystaveny kombinovanému namáhání v krutu a ohybu. Počítají se dle 

hypotézy HMH. 

Loţiska mohou být jak kluzná, tak valivá. 

 

2.2.8 Rám výtahového stroje 

Rám bývá odlit jako jeden celek nebo svařován z válcovaných profilů. 

 

2.3 Nosné prostředky 

Nosné prostředky slouţí k zavěšení klece výtahu a vyvaţovacího závaţí. Jako nosné 

prostředky se u výtahů nejčastěji pouţívají ocelová lana. 

 

2.3.1 Ocelová lana 

Pro výtahy se pouţívají vícepramenná lana. Lana jsou vyrobena ze speciálních drátů 

kruhového průřezu. Nejběţnější je ocelové lano Seal.  

Kaţdé lano musí být v závěsu upevněno samostatně. 

 

2.3.2 Kloubové řetězy 

Kloubové řetězy se pouţívají převáţně u výtahů s malou dopravní rychlostí a malým 

zdvihem. Pouţívají se Gallovy řetězy převáţně z důvodu značné ohebnosti. Nevýhodou těchto 

řetězů je jejich značná hmotnost, hlučnost chodu a moţnost protaţení. 
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2.3.3 Ozubené řemeny 

Velkou výhodou je nízká hmotnost řemene a nízká hlučnost. 

.  

 
Obr. 2.4 Konstrukce řemene HTD. a)tažný člen, b)neoprenové krytí, c)neoprenové zuby, 

d)protiskluzová vrstva [18] 

 

Řemen se skládá z (obr. 2.4) [18]: 

 taţný člen – ocelová lana se vyznačují vysokou pevností v tahu 

 neoprenové krytí – obklopuje taţný člen a chrání ho od vnějšího zatíţení. Je 

prakticky imunní vůči vlivům prostředí. 

 neoprenové zuby – dokonale zapadají do dráţek řemenice. Mají speciální tvar pro 

dokonalé rozloţení sil. 

 protiskluzová nylonová vrstva – chrání zuby proti opotřebení. Má nízký koeficient 

tření. 

 

2.3.4 Ploché řemeny 

 
Obr. 2.5 Konstrukce plochého řemene. 1-tažný člen, 2- pryžové krytí, 3-textilie 

 

Řemen se skládá z (obr. 2.5) [18]: 

 taţný člen – ocelová lana 

 pryţové krytí – značná teplotní odolnost, odolnost proti otěru a stárnutí 

 textilie – ochrana před vnějšími vlivy, vysoká odolnost proti otěru 
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2.4 Vyvažovací závaží 

Zcela vyvaţuje hmotnost klece s příslušenstvím a 40 aţ 50% hmotnosti břemene. 

Vyvaţovací závaţí můţe být tvořeno litinovými nebo betonovými hranoly, které jsou k sobě 

připevněny ocelovými spojovacími táhly[1]. 

 

2.5 Rám klece výtahu 

Slouţí k dopravě nákladů, je veden v ocelových vodítkách tak, aby je nemohl nikdy 

opustit. Nejčastěji je vyroben z válcovaných profilů. Jednotlivé části jsou spojeny šrouby 

nebo jsou k sobě přivařeny. Rám klece musí mít dostatečnou mechanickou pevnost vzhledem 

k silám, kterým je klec vystavena nejen při normálním provozu, ale i při zastavení 

zachycovači a dosednutí klece na nárazníky[1]. 

K rámu klece jsou připevněny: 

 závěs, pomocí něhoţ je rám připevněn k nosným prostředkům 

 vodiče, které zajišťují vedení  

 zachycovače 

 někdy téţ omezovač rychlosti 

 plošiny pro přepravu nákladu 

Příklad konstrukce rámu klece je zobrazen na obr. 2.6. 

 
Obr. 2.6. Rám klece výtahu 

 

2.5.1 Závěs rámu klece 

Slouţí k připevnění rámu klece a vyvaţovacího závaţí k nosným orgánům. Zatíţení všech 

nosných orgánů připevněných ke kleci, resp. vyvaţovacímu závaţí musí být rovnoměrné. 

Podle konstrukce se závěsy dělí: 
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Pevné závěsy 

Pouţívají se u vyvaţovacího závaţí v kombinaci s pruţinovým závěsem[1]. 

Vahadlové závěsy 

Vahadlový závěs je tvořen pákovým systémem (obr. 2.7). Díky tomu působí na všechny 

nosné orgány rovnoměrné zatíţení. Při nadměrném prodlouţení nebo přetrţení nosného 

orgánu se jednotlivé části pákového systému natočí a závěsový spínač díky pohybu některých 

částí vypne řídící obvod, případně uvede zachycovače v činnost[1]. 

  

 
Obr. 2.7 Schéma vahadlových závěsů podle počtu nosných orgánů. a)2, b)3, c)4, [1] 

 

Pružinové závěsy 

Pruţinový závěs je konstrukčně jednodušší neţ vahadlový. Při pouţití pruţin se stejnými 

konstanty je zaručeno stejné napnutí všech nosných lan. Výhodou je moţnost pruţného 

záběru, je zde však moţnost rozkmitání klece ve svislém směru. Závěr je vybaven spínačem, 

který vypne řídící obvod při přetrţení nebo nadměrném prodlouţení lana[1]. 

 

2.5.2 Vedení rámu klece 

Vodítka 

Pro vedení klece a vyvaţovacího závaţí musí být pouţito nejméně dvou vodítek. Vodítka 

mají nejčastěji profil T (obr. 2.8). Vodítka musí být montována přesně a jejich povrch musí 

být maximálně hladký tak, aby se zamezilo neklidnému chodu a neţádoucím vibracím. 

Vodítka se pouţívají především z důvodu omezení pohybu klece a vyvaţovacího závaţí ve 

vodorovném směru na minimum. Zabraňují naklonění klece při excentrickém umístění 

břemena a umoţňují zastavení klece zachycovači. Vodítka musí být tak dlouhá, aby je klec 

ani vyvaţovací závaţí nemohli opustit[1]. 

Pro vedení je mimo vodítek profilu T moţno pouţít i válcovaných profilu (např. U nebo 

H). Ve kterých se odvalují kladky valivých vodičů. 
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Obr. 2.8 Ocelové vodítko klece výtahu.[3] 

 

Vodiče 

Vodiče mohou být kluzné nebo valivé. Jsou připevněny ke kostře rámu klece a klouţou, 

resp. odvalují se po vodítkách. 

 

Kluzné vodiče (obr. 2.9) se pouţívají zejména pro výtahy niţších rychlostí (do 2,5 m/s) a 

pro vedení vyvaţovacích závaţí. Vodící čelist je vyloţena materiálem s nízkým součinitelem 

tření a bývá trvale mazána. 

Valivé vodiče (obr. 2.9) mají menší odpor proti pohybu ve vodítku neţ vodiče kluzné. 

Valivý vodič má tři kladky. Jedna dosedá na vodítka čelně, dvě ze strany. Kladky jsou 

uloţeny na valivých loţiskách a díky odpruţení jsou v trvalém styku s vodítky.  

 

 
Obr. 2.9 Vodiče [21] 

 

2.5.3 Nárazníky 

Slouţí k zastavení klece a vyvaţovacího závaţí při přejetí dolní krajní polohy. 

Rozdělují se do dvou skupin: 

 nárazníky akumulující energii 

 nárazníky pohlcující energii 

Nárazník musí být schopen zastavit klec s dovoleným břemenem ze zvýšené rychlosti 

s maximálním zpomalením 25 m/s
2
, přičemţ průměrné zpomalení pohybu nesmí překročit 

hodnotu gravitačního zrychlení g. Zpomalení větší neţ 25 m/s
2
  je přípustné, pokud netrvá 

déle neţ 0,04 s [2].   
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Nárazníky akumulující energii 

 Pevné nárazníky 

Jsou obvykle pryţové nebo polyuretanové. 

 Pruţinové nárazníky 

Aktivní částí je tlačná šroubovitá pruţina. Nejčastěji se pouţívají pruţiny s kruhovým 

průřezem drátu a konstantním úhlem stoupání všech činných závitů. 

Nárazníky pohlcující energii 

 Hydraulický nárazník 

Pomocí hydraulických nárazníků je moţné docílit konstantní brzdné síly a tedy 

konstantního zpoţdění na celé brzdné dráze. Hydraulický nárazník přeměňuje kinetickou 

energii v teplo[2]. 

 

2.6 Zabezpečovací zařízení 

Jsou instalovány z důvodu bezpečnosti a spolehlivosti výtahu při přetrţení nosných lan 

nebo při překročení rychlosti výtahu stanovené předpisy. 

 

2.6.1 Koncové spínače 

Přerušují hnací proud do hnacího elektromotoru a k brzdě při přejetí krajních stanic. 

 

2.6.2 Zachycovače 

Při přetrţení nosných lan nebo překročení maximální dovolené rychlosti se pomocí 

zachycovačů ukotvených k rámu klece nebo vyvaţovacímu závaţí zachytí klec resp. 

vyvaţovací závaţí na vodítkách. K rámu klece bývají zachycovače umístěny ve spodní části 

tak, aby nedošlo k utrţení spodního dílu rámu.  

Moderní podoba zachycovačů je zobrazena na obr. 2.10. 

Zachycovače se rozdělují do 3 skupin: 

 samosvorné zachycovače 

 samosvorné zachycovače s tlumením 

 klouzavé zachycovače 

 

Samosvorné zachycovače 

Zastaví klec na velmi krátké dráze zablokováním klínů, výstředníků či válečků na 

vodítkách. Kinetická energie klece se mění z části na teplo a z části na deformační energii. 

Při pouţití tlumení je mezi vlastní samosvornou část a konstrukci klece vloţen 

mechanismus, nejčastěji hydraulický válec, který umoţní relativní pohyb klece proti jiţ stojící 

samosvorné části zachycovače [2].  
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Klouzavé zachycovače 

Zastaví klec na delší dráze vlivem tření o vodítka. Brzdná dráha a čas jsou závislé na 

hmotnosti klece a na rychlosti, při které začínají zachycovače pracovat. Musí zastavit klec 

nebo vyvaţovací závaţí se zpomalením nejvíce 25 m/s
2
, přičemţ průměrné zpomalení pohybu 

nesmí překročit hodnotu gravitačního zrychlení g. Zpomalení větší neţ 25 m/s
2
  je přípustné, 

pokud netrvá déle neţ 0,04 s [2].  

 

 
Obr 2.10 Příklad moderních zachycovačů funkčních pro pád dolů i nahoru [16] 

 

2.6.3 Omezovače rychlosti 

Zařízení, které při překročení zvolené rychlosti vypínají motor a slouţí k iniciaci činnosti 

zachycovačů. 

Podle konstrukce se dělí: 

 kyvadlové omezovače 

 odstředivé omezovače – s vodorovnou nebo svislou osou 

Omezovač rychlosti můţe být namontován buď ve výtahové šachtě, nebo přímo na rám 

klece výtahu, tam můţe slouţit zároveň k vedení klece výtahu.  

 

2.6.4 Propojení omezovač-zachycovač 

Konstrukce s omezovačem v horní poloze 

Omezovač je propojen se zachycovačem pomocí lana. Při překročení rychlosti se kladka 

omezovače zastaví a tím se zastaví i ovládací lano. Zastavení ovládacího lana je impulzem 

k činnosti zachycovače. Tato konstrukce s detailem zachycovače je zobrazena na obr. 2.11 a 

2.12. 
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Obr.2.11 Princip práce omezovače v horní poloze. 1) Omezovač rychlosti, 2)ovládací lano, 

3)napínací kladka [17] 

 

 
Obr. 2.12 Detail činnosti. 1) Ukotvení k zachycovači, 2) Ovládací lano [17] 

 

Konstrukce s omezovačem na kleci 

Omezovač je se zachycovačem propojen mechanickou vazbou. 

Impuls k činnosti zachycovače můţe byt odvozen opět od rychlosti odvalování lana po 

kladce (obr. 2.13). Omezovač však lze pouţít i pro vedení klece (obr. 2.14). Potom není třeba 

pouţití lana. 
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Obr. 2.13 Detail činnosti. 1)Vodící kladka, 2)Lano, 3) Rám, 4) Odstředivý omezovač, 

5)Zavírací zařízení, 6)Pomocný systém, 7) Ovládací tyč zachycovače, 8) Zachycovač [17] 

 
Obr. 2.14 Princip práce omezovače na kleci bez použití lana [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aufzugtechnologie.at/typo/javasc
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3 Stávající výtah 

 

Výtah je navrţen jako dvousloupový pro zdvih 7146 mm a nosnost 1000kg.  

Dvousloupový výtah vyţaduje z důvodu stability ukotvení nosných sloupů ke stropu nebo 

ke stěně. Proto je výtah vybaven podpůrnou konstrukcí, která umoţňuje práci v otevřeném 

prostoru. Výtah je zobrazen na obr. 3.1. 

 

 

 
Obr. 3.1 Stávající výtah při pohledu shora a z čelní strany[30]. 
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3.1 Pohon 

Pohon je uskutečňován záběrem ozubených pásů na ozubené řemenici. Tento pohon má 

řadu výhod, např:  

 tichý chod a nízké vibrace 

 přesné polohování 

 

Motor je umístěn v dolní části výtahu. Skutečné provedení je znázorněno na obr. 3.2. 

 
Obr. 3.2 Schéma pohonu[30] 

 

3.1.1 Motor, převodovka 

Výtah pohání čtyřpólový motor společnosti SEW-Eurodrive. Je připojený přímo na 

kuţelovou převodovku. Motor s převodovkou je uloţen závěsně na hřídeli a k zamezení 

otáčení motoru je pouţita momentová páka. Motor je opatřen brzdou, kterou je moţno 

odbrzdit manuálně, dále je v motoru teplotní čidlo a snímač otáček. Výstupní hřídel 

převodovky je dutý. Na obr. 3.3 je zobrazena skutečná pracovní poloha převodovky 

s momentovou pákou. Typové označení motoru s převodovkou je KA77/T-DV132 

S4/BMG/HR/TF/ES2S.  

K motoru je připojen frekvenční měnič, taktéţ od Sew-eurodrive. Měnič MOVIDRIVE 

MDX61B je standardního provedení s ochranou proti opětovnému rozběhu. 
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Obr. 3.3 Převodovka s motorem a momentovou pákou [19] 

 

3.1.2 Brzda 

Brzda je součástí motoru. Jedná se o elektromagnetickou kotoučovou brzdu, která se 

otevírá elektricky a brzdí silou přítlačných pruţin. Při přerušení proudu se brzda zabrzdí sama. 

 

3.1.3 Hnací kotouč 

K pohonu je pouţita ozubená řemenice (obr. 3.4). 

 
Obr. 3.4 Ozubená řemenice pro řemen HTD[18] 

 

3.1.4 Nosný prostředek 

Nosným prostředkem jsou dva ozubené pásy v horní i dolní části výtahu.  

Speciální profil zubu řemenů HTD od společnosti Walter - Flender umoţňuje lepší 

rozloţení sil mezi zubem a řemenicí a tedy i přenos vyšších výkonů. 

Pro pohon jsou pouţity dva řemeny šířky 115 mm typu HTD LL 14M. Moţnost přeskočení 

zubu na dolní řemenici je odstraněna předpětím řemenů. 
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3.2 Rám klece výtahu 

 

Rám je konstruován pro podélnou přepravu. S rozměry válečkové tratě 1200x1920. 

Hmotnost rámu i s válečkovou tratí je 900 kg. Plošina klece je opatřena válečkovou tratí se 

samostatným pohonem (obr. 3.5). 

 

 
Obr. 3.5 Klec stávajícího výtahu [30] 

 

3.2.1 Závěs klece 

Nosný prostředek je připojen přímo k rámu klece. Případné přetrţení řemene kontroluje 

snímač (obr. 3.6), který vyšle signál pro vypnutí pohonu. 

 
Obr.3.6 Způsob zavěšení klece a snímač.[30] 
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Nosný prostředek je uchycen pomocí speciálních produktů firmy Walter-Flender, určených 

přímo pro řemeny HTD. 

 

3.2.2 Způsob vedení 

Klec je vedena v profilu H pomocí valivých vodičů (obr. 3.7). 

 
Obr. 3.7 Valivé vodiče uchycené na kleci. 

 

 

4 Návrh přepracování pohonu výtahu 

 

4.1 Požadavky 

 

Přepracování pohonné jednotky výtahu a klece výtahu z nosnosti 1000 kg na nosnost 1500 

kg. Poţadavkem je, aby, pokud je to moţné, byl zachován nosný prostředek pro pohon klece a 

vyvaţovacího závaţí v dolní části. V horní části je třeba nosný prostředek změnit na hladký 

pás. Důvodem je značná finanční náročnost výroby bubnu pro ozubený pás. 

Dalším poţadavkem je doplnění výtahu o zachycovače, které výrazně zvýší bezpečnost a 

jeho ukotvení ke stěně. 

 

4.2 Pohon výtahu 

 

4.2.1 Výpočet sil ve vedení 

Síly jsou počítány při uvaţování plného zatíţení výtahu. Břemeno je umístěno excentricky 

dle ČSN EN 81-1 [12]. Na velikost sil v čelistech mají vliv pouze momenty od hmotnosti 

spodního dílu rámu klece, válečkové trati umístěné na rámu klece a excentricky umístěného 
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břemene. Svislý nosník moment vůči ose vodítka nevytváří. Silové poměry jsou zobrazeny na 

obr. 4.1, tab. 4.1 uvádí důleţité parametry pro výpočet. Zjednodušené schéma pro výpočet sil 

je uvedeno na obr. 4.2. Je to nosník na dvou podporách, který je namáhán od jednotlivých 

momentů. 

tab. 4.1 

KS 

[kg] 

Q 

[kg] 

b 

[mm] 

h1 

[mm] 

h2 

[mm] 

m 

[mm] 

A 

[mm] 

B 

[mm] 

800 1500 1200 1990 1720 350 1415 1500 

 

 

 
Obr. 4.1 Silové poměry na rámu klece 
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Obr. 4.2 Zjednodušené schéma zatížení rámu klece 

 

Určení přípustné excentricity dle ČSN EN 81-1 [12] 

Excentricita v ose x 

 

 

 

 

Excentricita v ose y 

 

 

 

 

Výpočet reakcí 

Z momentové rovnováhy podle obr. 4.1 a 4.2 lze získat tyto rovnice 
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Z rovnice (3) si vyjádříme 

 

 

 

 

Z rovnice (4) si vyjádříme 

 

 

 

 

 

Z rovnice (5) si vyjádříme 

 

 

 

 

 

4.2.2 Výpočet odporu proti pohybu klece  

Pro vedení jsou pouţity dvě kola v rozích rámu klece. Příčné síly zachytává kolo 

s průměrem 100 mm, podélné síly kolo s průměrem 160 mm viz obr. 4.9. Styčná plocha kol je 

polyuretanová z důvodu sníţení hlučnosti. 

 

Výpočet odporu proti pohybu klece od síly v ose y 
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kde fč1 = 0,015÷0,03 volím 0,018 

 ξ = 2 mm dle [22] 

 

Výpočet odporu proti pohybu klece od sil v ose x 

 

 

 

kde fč2 = 0,015÷0,03 volím 0,018 

 ξ = 2 mm dle [22] 

 

Celkový odpor proti pohybu klece potom bude 

 

 

 

 

4.2.3 Výpočet obvodové síly 

Odhad hmotnosti klece K = 1000kg 

Hmotnost vyvaţovacího závaţí 

 

 

 

 

předpoklad: hmotnost nosných prostředků pro výpočet motoru a hnacího řemenu 

zanedbáváme. 

Obvodová síla při spouštění prázdné klece 

 

 

 

 

Obvodová síla při spouštění plné klece 
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Obvodová síla při zdvihání prázdné klece 

 

 

 

 

Obvodová síla při zdvihání plné klece 

 

 

 

 

4.2.4 Volba motoru a převodovky 

Výkon elektromotoru počítáme pro případ, kdy je obvodová síla maximální kladná (motor 

je v záběru). 

 

 

 

 

Celková účinnost se spočte dle vzorce 

 

 

 

kde ηl = 0,98 dle [20] 

 ηp = 0,98 dle [23] 

 ηř = 0,9 dle [18] 

 ηhB = 0,9 dle [18] 

 ηv = 0,9 dle [11] 

 

Výstupní otáčky z převodovky 
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Ve spolupráci se společností NORD volím motor s brzdou a kuţeločelní převodovkou 

(obr. 4.3) následujících parametrů. 

 

Typ SK 9042.1 AZK - 132MA/4 Bre150 HL TF IG21 

Výkon motoru    9,2 kW / 50 Hz – 16 kW / 87 Hz 

Jmenovitý moment motoru 60,6 Nm 

Rozběhový moment motoru 141,80 Nm 

Moment setrvačnosti  0,0354 kg m
2
 

Otáčky n1 / n2    1450/71 ot/min / 50Hz – 2523/123 ot/min / 87 Hz 

Výstupní moment    1237 Nm / 50Hz – 1237 Nm / 87 Hz 

Provozní faktor    2,1 

Převod     20,32 

Druh provozu    S1 

Izolační třída    F 

Krytí     IP 55 

Napětí – vinutí motoru   230/400 V, 50 Hz 

Jmen. proud: (400 V)   18,8 A 

Výstupní hřídel    Průměr = 60H7 mm (dutá hřídel) 

Pracovní poloha    M4 

Poloha svorkovnice   1 

Průchodky kabelu    I 

Hmotnost cca.    167 kg bez doplňků 

Brzda     150 Nm 

Napětí brzdy    400V AC/180V DC 

Krycí nátěr    RAL 7031 modrošedá 

Provedení převodovky   AZ: násuvné provedení, příruba B14 

Příslušenství převodovky   K: Konzole momentové podpory 

Příslušenství motoru  IG: Inkrementální čidlo, 2048 Počet impulsů na otáčku,  

10..30 V, RS422, TTL logika 

TF: Teplotní čidla (3 termistor / 155°C) 

Doplňky brzdy:   HL: Brzda s ručním odbrzděním 

MIK: Mikrospínač v brzdě (hlídání vzd. mezery, 24V) 

 

Vzhledem k pouţití frekvenčního měniče s napájecím napětím 3x400 V a tím tedy i max. 

výstupním napětím 3 x 400V je nutné, aby byl motor navinut 3 x 230/400V, zapojen do 

trojúhelníka a na frekvenčním měniči byla nastavena zlomová frekvence 87 Hz. [23] 
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Obr. 4.3 Motor a kuželočelní převodovka [23] 

 

Typ frekvenčního měniče NORD s příslušenstvím 

 

Typ SK 700E-182-340-A 

Jmen. výkon motoru:  18,5 kW 

Síťové napětí:   3 x 380V -20%...480V +10%, 47...63Hz 

Vstupní proud:    50 A 

Výstupní napětí:   3 AC 0 - síťové napětí 

Jmen. výstupní proud:  35 A 

Výstupní frekvence:  0 Hz ... 400 Hz 

Krytí    IP20 

Teplota okolí   0°C ... +40°C 

Skladové č.:    278101850 

Hmotnost cca.    12,5 kg 

 

Dodatečné příslušenství:   Technologická jednotka 'Control Box' 

Typ:     SK TU1-CTR 

Skladové č.:    278200090 

Popis   Slouţí pro editaci a zobrazení parametrů měniče. Displej 

je určen pro nasazení na čelní stranu měniče. 

 

Dodatečné příslušenství:   Zákaznické rozhraní 'Multi I/O' 

Typ:     SK CU1-MLT 

Skladové č.:    278200010 

Popis     Multi" karta, doplněk je instalován uvnitř měniče. 

Data:     2 x multifunkční relé 

6 x digitální vstup 

1 x analogový vstup, 0...10V, 0/4...10mA 

1 x analogový vstup, 0...10 V 

2 x analogový výstup, 0...10V 
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Dodatečné příslušenství:   Zvláštní příslušenství 'Encoder' 

Typ:     SK XU1-ENC 

Skladové č.:    278200120 

Popis   Encoder" karta slouţí pro připojení zpětné vazby. Pro 

inkrementální snímače 5V TTL, 500 aţ 5000 imp./ot. 

Data:     RS422 rozhraní 

5V (TTL) aţ 250kHz vstupní frekvence 

1 x digitální vstup 

 

Dodatečné příslušenství:   Brzdný rezistor 

Typ:     SK BR5-57/2500 2 ks paralelně 

Skladové č.:   278282220 

Popis   Pro dynamické brzdění. Krytí IP20 - rezistor určen pro 

instalaci v rozvaděči. 

Data:     57 Ohm, 2500 W 

 

Dodatečné příslušenství:   Síťová tlumivka 

Typ:     SK CI1-460/40-C 

Skladové č.:   276995040 

Popis Pro ochranu vstupních částí měniče, redukci napěťových 

špiček, redukci harmonických vyzařovaných zpět do sítě. 

Důleţitá zejména v místech s "tvrdou sítí" (vysoký 

zkratový výkon). 

Data:     460V, 40A, 0,73mH 

 

 
Obr. 4.4 Frekvenční měnič NORD 700E [23] 
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Měnič SK700E (obr. 4.4) je univerzálním měničem kmitočtu pro všechny aplikace – od 

jednoduchého řízení rychlosti po komplexní polohovací aplikace. Všechny modulární 

doplňky, které jsou nutné pro konkrétní úlohu, lze umístit uvnitř měniče a to bez pouţití 

šroubů (zásuvné moduly). [23] 

Vlastnosti měniče 700E:  

 Bezsenzorová proudově vektorová regulace aţ do 400% krouticího momentu. 

 integrovaný EMC filtr třídy A (do 22kW) 

 4 parametrové sady, online přepínatelné 

 Brzdný chopper pro vysokou dynamiku brzdění 

 Díky modulární konstrukci lze měnič přizpůsobit dle poţadavků aplikace 

 Automatická identifikace doplňkových modulů a karet 

 Moţnost rozhraní pro všechny běţně uţívané sběrnice 

 

4.2.5 Diagram jízdy 

Diagram jízdy zpracovaný ve spolupráci se společností NORD je zobrazen na obr. 4.5. 

Hodnoty jsou zobrazeny v tabulce 4.2. 

Celkový zdvih h = 7146 mm 

tab. 4.2 Hodnoty diagramu jízdy 

 a 

[m/s
2
] 

t 

[s] 

s 

[m] 

v 

[m/min] 

n2skut 

[1/min] 

n1skut 

[1/min] 

zrychlení 0,6 2,5 1,875 90 114,8 2332,7 

setrvalý stav 0 2,264 3,396 90 114,8 2332,7 

el. brzdění -0,6 2,5 1,875 0 0 0 

setrvalý stav 0 0,5 0 0 0 0 

mech. brzdění 0 0 0 0 0 0 

 
Obr. 4.5 Diagram jízdy 
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4.2.6 Kontrola motoru 

Dynamický (inerční) moment je třeba pro zrychlení nebo zpomalení všech pohyblivých 

hmot. Statický moment je třeba k udrţení soustavy v klidu nebo rovnoměrném pohybu. 

Pro zjednodušení zanedbáme momenty setrvačnosti rotačních hmot na hřídeli řemenice, 

které jsou oproti momentu setrvačnosti přímočaře se pohybujících hmot velmi malé. 

 

Výpočet dynamického momentu rotačních hmot na hřídeli elektromotoru. 

 

 

 

 

Úhlové zrychlení hřídele elektromotoru. 

 

 

 

 

Úhlové zrychlení řemenice. 

 

 

 

 

Výpočet momentu pasivních odporů (odpor vedení) 
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Kontrola pro rozjezd plně zatížené klece směrem nahoru (silová převaha na straně 

klece). 

Smysl jednotlivých momentů působících na hřídel je znázorněn na obr. 4.6. 

 
Obr. 4.6 Smysl momentů 

 

Výpočet dynamického momentu na hřídeli řemenice. 

 

 

 

kde L a L` odečteme dle tíhy 1m řemenu (tab. 4.3) 

 

Výpočet statického momentu na hřídeli řemenice 

 

 

 

 

Přepočet jednotlivých momentů na hřídel motoru. 

 

 

 

 

kde 141,8 je rozběhový moment motoru 

 

 

 

 



Vysoké učení technické  Strana 41 

Fakulta strojního inženýrství   

Brno 2010  Bc. Ondřej Málek 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

Kontrola pro doběh plné klece směrem dolů (silová převaha na straně klece). 

Smysl jednotlivých momentů působících na hřídel je znázorněn na obr. 4.7. 

 
Obr. 4.7 Smysl momentů 

 

Brzdný moment bude stanoven pro nejnepříznivější případ zastavování s 25% přetíţením. 

 

Výpočet dynamického momentu na hřídeli řemenice. 

 

 

 

kde L a L` odečteme dle tíhy 1m řemenu (tab. 5.3) 

 

Výpočet statického momentu na hřídeli řemenice 

 

 

 

 

Přepočet jednotlivých momentů na hřídel motoru. 

 

 

 

 

kde 150 je brzdný moment motoru  
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4.2.7 Kontrola převodovky 

dle katalogu NORD [23] 

 

Maximální moment na výstupu převodovky 

 

 

 

 

Výstupní výkon převodovky 

 

 

 

 

kde 9,2 je maximální výkon převodovky 

 

4.3 Volba nosných prostředků a řemenic 

 

Pro pohon výtahu budou pouţity dva ozubené řemeny. Rám klece a vyvaţovací závaţí budou 

zavěšeny na dvou plochých hladkých řemenech. 

 

4.3.1 Ozubený řemen 

Výpočet pomocí katalogu Power Grip LL[18] a [30] 

 

Největší obvodová síla se vyskytuje při rozjezdu s plným zatíţením 

 

 

 

 

Výrobce řemenů doporučuje pro zvedací zařízení násobit sílu koeficientem 1,2 

                                              (33) 
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Výsledná síla na řemenici je dána vzorcem 

                                (34) 

  

 

kde  S2 = 1 dle katalogu HTD [18] 

 S1 = 2,2 dle katalogu HTD [18] 

Dle grafu 2 str. 5 katalogu Power Grip LL[18] zvolen řemen 14M.  

Maximální přípustná síla je dána: 

                                (35) 

  

  

kde Fř = 2145 dle katalogu Power Grip LL[18] str. 14 

 1,35 – faktor pro řemeny s ocel. lany 

 

Určení šířky řemene 

 

 

,02 

Další nejbliţší vyšší faktor šířky řemene dle katalogu Power Grip LL[18] str. 14 je 5,35 a 

tedy řemen šířky 85 mm. Z důvodu zvýšení bezpečnosti volím řemen šířky 115 mm. 

 

Maximální síla na řemen 

 

 

 

 

Bezpečnost řemene 

 

 

 

kde  Fmp = 202300 N dle katalogu Power Grip LL[18] str. 15 
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Pro pohon budou pouţity dva řemeny HDT LL 14M o šířce 115mm.(obr. 4.8.) 

Rozměry jsou uvedeny v tabulce 4.3. 

 
Obr. 4.8 Profil řemene HTD 

tab. 4.3. Rozměry ozubeného řemene 

Pitch Šířka 

[mm] 

Hmotnost 1m 

[g] 

t 

[mm] 

hs 

[mm] 

ht 

[mm] 

14M 115 1127 14 10 6,02 

 

 

Řemenice 

Volím řemenici s počtem zubů z = 56. 

 
Obr. 4.9 Řemenice 

 

Na obr. 4.9 je vyobrazena řemenice se zakótovanými hlavními rozměry. Rozměry jsou 

uvedeny v tab. 4.4. 

tab. 4.4 Hlavní rozměry hnací řemenice 

Počet zubů 

z 

Pitch diameter 

dw [mm] 

Outside diameter 

da [mm] 

56 249,55 246,76 
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4.3.2 Plochý řemen 

Tahová síla na jeden řemen je spočtena vzorcem (37). 

Bezpečnost řemene 

 

 

 

kde Fmpp= 159160 N dle katalogu Flachriemen [18] str. 4 

 

Volím řemen od spol. Walther – Flender standardní konstrukce. Rozměry jsou uvedeny 

v tab. 4.5 

tab. 4.5 Rozměry plochého řemene 

šířka řemene 

[mm] 

tloušťka řemene 

[mm] 

počet taţných elementů 

(ocelových lanek) 

150 2,5 92 

 

 

Řemenice 

Minimální průměr řemenice je 56 mm dle katalogu Flachriemen [18] str.4. 

Volím řemenici s průměrem 402,8 mm. 

 

4.4 Hnací hřídel 

4.4.1 Výpočet reakcí v ložiscích 

Výpočet síly působící na hřídel od hmotnosti motoru 

 

 

 

 

Síla působící na hřídel od hmotnosti klece, břemene a vyvaţovacího závaţí 

 

 

 

 

Na obr. 4.10 je zobrazena zatíţená hnací hřídel, posouvající síly T a ohybový moment Mo, 

řezy označují působiště jednotlivých sil a umístění loţisek. Hodnoty jsou uvedeny v tabulce 

4.6. 
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Obr. 4.10. Zatížená hřídel s průběhem posouvajících sil a ohybového momentu. 

 

tab. 4.6 Hodnoty obr. 4.10 

l1 

[mm] 

l2 

[mm] 

l3 

[mm] 

Fm 

[N] 

Fh/2 

[N] 

337,5 329,5 620 1638,27 20846,25 

 

Výpočet reakcí. 

Z rovnováhy sil a momentů podle obr. 4.10 lze získat tyto rovnice 
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Z rovnic (42) a (43) získáme reakce v loţiscích 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet ohybových momentů v jednotlivých řezech 

V řezech I a V je ohybový moment nulový. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Pevnostní kontrola hřídele 

Radiální síla způsobuje namáhání hřídele na ohyb ohybovým momentem a na smyk od 

posouvajících sil. Smykové namáhání v dalších výpočtech zanedbáváme. 

Obr. 4.11 znázorňuje průběh ohybového momentu a krouticího momentu. Řezy označují 

kritická místa. 
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Obr. 4.11 Určení nebezpečných průřezů 

 

Maximální krouticí moment působí na hřídel při rozjezdu s plným zatíţením. 

 

 

 

 

Velikosti napětí v jednotlivých řezech získáme z následujících vztahů. 

Ohyb 

 

Krut 
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Výsledné napětí se určí dle hypotézy HMH. Jednotlivé součinitele α se určí z příslušných 

grafů. 

 

Výpočet je znázorněn v tabulce 4.7. 

tab. 4.7 Výpočet napětí v jednotlivých řezech hřídele 

 OHYB KRUT 

ŘEZ A 

moment Mo, Mk[Nmm] 0 1375070,41 

průřezová char. Wo, Wk [mm
3
] - 42411,5 

napětí σo, τk [MPa] - 32,42 

tvarový součinitel αo, αk [-] - 2,8 

celkové napětí τk [MPa] 90,78 

ŘEZ B  

moment Mo, Mk[Nmm] 216251,64 1375070,41 

průřezová char. Wo, Wk [mm
3
] 21205,75 42411,5 

napětí σo, τk [MPa] 10,19 32,42 

tvarový součinitel αo, αk [-] 1,7 1,5 

celkové napětí σred [MPa] 85,99 

ŘEZ C 

moment Mo, Mk[Nmm] 1665476,21 1375070,41 

průřezová char. Wo, Wk [mm
3
] 50265,48 100530,96 

napětí σo, τk [MPa] 33,13 13,67 

tvarový součinitel αo, αk [-] 1,7 1,4 

celkové napětí σred [MPa] 65,35 

ŘEZ D 

moment Mo, Mk[Nmm] 5088919,07 1375070,41 

průřezová char. Wo, Wk [mm
3
] 66903,35 133806,71 

napětí σo, τk [MPa] 76,07 10,27 

tvarový součinitel αo, αk [-] 1,3 1,8 

celkové napětí σred [MPa] 103,95 

ŘEZ E 

moment Mo, Mk[Nmm] 7279311,5 1375070,41 

průřezová char. Wo, Wk [mm
3
] 84172,59 168345,18 

napětí σo, τk [MPa] 86,48 8,16 

tvarový součinitel αo, αk [-] 1 2,8 

celkové napětí σred [MPa] 95,1 
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Nejvyšší namáhání bylo zjištěno v řezu D 

 

Mez kluzu materiálu E335 (11 600) Re = 335 MPa 

Volím bezpečnost 2. 

 

 

 

 

4.4.3 Dynamická kontrola hřídele 

Dynamicky budeme hřídel kontrolovat pouze v průřezu D, neboť zde jsme vypočítali 

největší redukované napětí. 

Výpočet skutečné meze únavy v ohybu 

Stanovení komplexního vrubového součinitele 

 

 

 

kde εp, ν volíme dle [7] 

 

Stanovení vrubového součinitele 

 

 

 

kde εc volíme dle [9] 

 

Skutečná mez únavy v ohybu 

 

 

 

kde σC volíme dle materiálu a druhu zatíţení 250 MPa [7] 

 

Bezpečnost 
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Výpočet skutečné meze únavy v krutu 

Stanovení komplexního vrubového součinitele dle (57) 

 

 

kde εp, ν volíme dle [9] příloha 3 

 o = k 

 

Stanovení vrubového součinitele dle (58) kde o = k 

 

 

kde εc volíme dle [9] příloha 4 

 o= k 

 

Výpočet skutečné meze únavy v krutu 

 

 

 

kde τk volíme dle materiálu a druhu zatíţení 280 MPa [7] 

 

Stanovení bezpečnosti 

 

 

 

 

Výsledná dynamická bezpečnost  

Výslednou dynamickou bezpečnost určíme dle vztahu  

 

 

 

Výsledná bezpečnost je dostatečná. 
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4.4.4 Kontrola na zkroucení 

Přípustná deformace hřídele od krutu nemá být větší neţ 1/4° na 1 m jeho délky. 

I. úsek namáhaný maximálním krouticím momentem má délku 667 mm. 

II. úsek namáhaný polovičním krouticím momentem má délku 620 mm. 

Celkem tedy krouticí moment působí na 1287 mm délky hřídele. Maximální zkroucení 

můţe dosáhnout hodnoty 0,32°. 

 

 

 

 

 

4.4.5 Kontrola na průhyb a naklopení v ložiscích 

Průhyb je kontrolován pomocí programu AutoCAD Mechanical. Hlavní obrys hřídele je 

vytvořen pomocí generátoru hřídelí a zatíţen působícími silami a krouticím momentem. 

Materiál hřídele je E335 (11 600). 

Na obr. 4.12 je v měřítku 1:200 zobrazena průhybová čára. Maximální průhyb hřídele je 

2,45 mm. Úhel naklopení v loţiscích je 0,3°. Dovolené naklopení pro zvolená dvouřadá 

soudečková loţiska je 1,5°. 

 
Obr. 4.12 Průhybová čára 



Vysoké učení technické  Strana 53 

Fakulta strojního inženýrství   

Brno 2010  Bc. Ondřej Málek 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

4.4.6 Kontrola pera na otlačení 

Pero pod řemenicí 

Na hřídel působí polovina celkového krouticího momentu. 

Výpočet obvodové síly 

 

 

 

 

Výpočet minimální délky pera 

 

 

 

kde pD volíme 70 MPa  

 

Pero na konci hřídele 

Na hřídel působí maximální krouticí moment. 

Výpočet obvodové síly 

 

 

 

 

Výpočet minimální délky pera 

 

 

 

kde pD volíme 70 MPa  
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4.5 Volba a kontrola ložisek 

Volíme dvouřadá soudečková loţiska s kuţelovou dírou. Výrobcem loţisek je společnost 

SKF. Typ loţiska 22218 EK (obr. 4.13) 

 
Obr. 4.13 Ložisko 22218 EK 

C = 325 kN 

C0 = 375 kN  

 

Výpočet základní dynamické trvanlivosti loţiska v pracovních hodinách. 

 

 

 

kde p = 10/3 pro soudečková loţiska 

Trvanlivost loţiska je dostatečná. 
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5 Rám klece výtahu 

 

5.1 Konstrukce rámu 

Rám klece je svařen z obdélníkových profilů 160x80 mm. Výztuha je tvořena profily 

80x80. Plechy vyztuţení a pro připojení vodičů, zachycovače s omezovačem, závěsu rámu, 

připojení ozubených řemenů, tlumičů a válečkové tratě jsou k profilům přivařeny. Konstrukce 

rámu klece je zobrazena na obr. 5.1. 

 

 
Obr. 5.1 Rám klece výtahu 

5.1.1 Válečková trať 

Návrhem válečkové tratě se v této práci nezabývám, není to předmětem diplomové práce. 

Rám bude osazen válečkovou tratí (obr 5.2) s válečky dlouhými 1465 mm. Délka trati zůstane 

od stávající nezměněna, tedy 1920 mm. K přesnému umístění břemene na trati slouţí řada 

čidel umístěných na trati. Trať má vlastní pohon. 

 
Obr. 5.2 Válečková trať 
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5.2 Závěs rámu 

Rám klece je zavěšen na vahadlovém závěsu. Závěs je opatřen snímačem, který vyšle při 

vychýlení vahadla z vodorovné polohy signál. Konstrukce závěsu rámu je vyobrazena na obr. 

5.3. Plochý řemen bude k závěsu připevněn dle obr. 5.4. 

 

 
Obr. 5.3 Závěs rámu klece 

 

 
Obr. 5.4 Připevnění plochého řemene 
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5.2.1 Kontrola hlavního čepu 

Čep je vyroben z materiálu E355 (11 523). Rozměry a vlastnosti materiálu jsou uvedeny 

v tab. 5.1, viz obr. 5.5. 

Tab. 5.1 Rozměry a vlastnosti materiálu 

lpk 

[mm] 

lpz 

[mm] 

dhč 

[mm] 

pdhč 

[MPa] 

τdhč 

[MPa] 

12 12 60 70 90 

 

 
Obr. 5.5 Hlavní čep 

 

Síla působící na čep se vypočte dle vzorce 

 

 

 

 

Kontrola na otlačení 

Tlak působící na čep 
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Kontrola na střih 

Napětí ve střihu 

 

 

 

 

 

5.3 Uchycení ozubeného řemene 

Ozubený řemen je připevněn pomocí speciální desky vyrobené tak, aby její profil přesně 

odpovídal profilu zubů. Přesné rozměry desky udává výrobce řemenu. 

Popis a konstrukce celkového řešení uchycení ozubeného řemene k rámu klece je 

znázorněn na obr. 5.6. 

 
Obr. 5.6 Způsob uchycení ozubeného řemene k rámu klece 

 

5.4 Způsob vedení 

Vodiče (obr. 5.7) rámu se odvalují v ocelovém profilu HEB 200. Odvalovací plocha kladek 

je z polyuretanu. Vodiče jsou k rámu klece přišroubovány. Jako doraz pro přesnou montáţ 

vodičů slouţí šrouby M16. Připojení vodičů k rámu můţeme vidět na obr. 5.8. 
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Obr. 5.7 Vodiče 

 
Obr 5.8 Vedení rámu klece 

 

5.5 Omezovač rychlosti a zachycovač 

 

5.5.1 Omezovač 

Při překročení povolené rychlosti výtahu uvede v činnost zachycovač. Omezovač je 

umístěn na rámu klece a odvaluje se po vodítku profilu T.  

Volím omezovač rychlosti společnosti Schlosser typ MB 18 (obr. 5.9). 

 vybavovací rychlost omezovače: 1,33 aţ 2,08 m/s. 

 průměr disku: 180 mm 

 doporučuje se pouţití do 3000 kg celkového zatíţení. 

 na disku omezovače jsou umístěny snímače, které umoţňují měření dráhy a 

rychlosti jízdy. 

Základní rozměry jsou uvedeny na obr. 5.10. 
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Obr. 5.9 Omezovač MB 18 společnosti Schlosser [16] 

 
Obr. 5.10 Základní rozměry omezovače rychlosti MB 18 [16] 
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5.5.1 Zachycovač 

Pro zachycení klece při přetrţení nosných prostředků nebo překročení povolené rychlosti 

je pouţit obousměrný zachycovač firmy Schlosser. 

Volím zachycovač EB75KD (obr. 5.11). 

 maximální zatíţení 3000 kg 

 maximální rychlost 2,63 m/s 

 tloušťka vodítka 9-16 mm 

 minimální šířka vodítka 25 mm 

 doporučuje se pouţít vodítko T90/B 

Základní rozměry jsou uvedeny na obr. 5.12. 

Zachycovač je umístěn v domečku, který je přišroubován k rámu klece. 

 
Obr. 5.11 Zachycovač EB75KD[16] 
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Obr. 5.12 Základní rozměry zachycovače EB75KD[16] 

 

5.5.2 Připojení omezovače a zachycovače 

V případě realizace výtahu je třeba kontaktovat společnost Schlosser a ujistit se o 

správnosti všech údajů ohledně omezovače a zachycovače. Omezovač MB18 je novinka 

firmy a neustále se na jejich webu objevují nové informace o tomto produktu. V této práci 

tedy nejsou uvedeny kompletní informace. Chybí především detailní popis propojení 

omezovače se zachycovačem. Toto propojení je zřejmé pouze z obr. 5.13. 

 



Vysoké učení technické  Strana 63 

Fakulta strojního inženýrství   

Brno 2010  Bc. Ondřej Málek 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 
Obr. 5.13 Ukázka propojení zachycovače s omezovačem rychlosti[16] 

 

Připojení omezovače a zachycovače k rámu klece je znázorněno na obr. 5.14. 

 
Obr. 5.14 Připojení omezovače a zachycovače k rámu klece 

 

5.5.3 T vodítko 

Volím vodítko T90/B. Jedná se o strojně opracované vodítko. Materiál vodítka je E275B. 

Vodítka jsou dodávána o maximální délce 5 m. Vodítko musí být tak dlouhé, aby se 

zachycovač s omezovačem nikdy nedostali mimo něj. Vodítko je přišroubováno k profilu 

HEM 120, který podepírá vodítko po celé jeho délce. Tento profil je připevněn na příčné 

nosníky U 120. Tyto nosníky mají mezi sebou rozteč 1 m. Základní rozměry a vlastnosti 

vodítka určuje obr. 5.15 a tab. 5.2.  
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Obr. 5.15 Příčný průřez vodítka 

 

tab. 5.2 Vlastnosti a rozměry vodítka T90/B 

b1 

[mm] 

h1 

[mm] 

k 

[mm] 

n 

[mm] 

f 

[mm] 

g 

[mm] 

c 

[mm] 

e 

[mm] 

90 75 16 42 10 8 10 26,12 

S 

[mm
2
] 

Wx-x 

[mm
3
] 

Wy-y 

[mm
3
] 

ix-x 

[mm] 

iy-y 

[mm] 

Ix-x 

 [mm
4
] 

Iy-y 

[mm
4
] 

q1 

[kg/m] 

1725 20860 11660 21,31 17,44 1020000
 

524800 13,54 

 

 

5.6 Pevnostní analýza rámu klece – MKP 

 

Pro řešení bylo pouţito programu Ansys 10.0. V tomto programu je zjednodušený model 

vymodelován, opatřen počítačovou sítí a okrajovými podmínkami, následně vypočítán a jsou 

v něm prohlíţeny výsledky. 

 Následuje rozbor práce při MKP analýze upraveného rámu. Oproti rámu, který je zaloţen 

na předpokladu zachování konstrukce původního rámu, byla zvětšena tloušťka profilů, jejich 

rozměr a byly přidány dva plechy na kaţdou stranu pro zvýšení tuhosti (obr. 5.16). Při 

předpokladu zachování původního rámu bylo maximální napětí aţ 270 MPa a deformace 15 

mm (obr. 5.24), coţ je nepřípustné. 
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Obr. 5.16. vlevo-původní rám, vpravo-upravený rám 

 

5.6.1 Zjednodušující podmínky 

Hlavním zjednodušením je modelování pomocí skořepin (při modelování objemů by byla 

podstatně delší výpočtová doba). Jednotlivé plochy rámu se vymodelují jako jejich střednice, 

které jsou odsazeny o tloušťku materiálu. 

Zaoblení jednotlivých profilů je zanedbáno. 

 

5.6.2 Řešení programem ANSYS 

Model 

Rám klece je vymodelován přímo v programu Ansys. Model s rozřezanými plochami je 

znázorněn na obr. 5.17. 

Materiál je zvolen lineární isotopický. Obr. 5.17 znázorňuje rozdělení modelu dle tloušťek 

ploch (rozdílné barvy ploch modelu). Model je ovšem rozdělen z důvodu případné změny 

tloušťky určitého plechu či profilu na více částí neţ je ve skutečnosti třeba. 
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Obr. 5.17 Model rámu klece 

 

Síťování 

Počítačová síť je tvořena prvky (elementy) a uzly (nody). Pro většinu rámu jsou pouţity 

elementy mapované s velikostí prvku 8 aţ 12. Jedná se o prvek typu SHELL 63. Pro závěs je 

pouţito volné síťování pomocí stejného prvku (obr. 5.18). Okrajové podmínky jsou uloţeny 

do prvku MASS 21. 

 
Obr. 5.18 Ukázka volného síťování 

 

Celá síť je zobrazena níţe (obr. 5.19) 
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Obr. 5.19 Ukázka kompletně vysíťovaného modelu 

 

Z důvodu odlišných střednic nebylo moţno spojit všechny plochy. Proto byla pouţita 

náhrada svaru pro připojení všech plechů na profily. Pro přehlednost je znázorněno připojení 

profilu k plechu závěsu rámu klece na obr. 5.20.  

 
Obr. 5.20 Znázornění náhrady svaru. 
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Okrajové podmínky 

Nody a následně elementy (MASS 21) pro simulaci vedení rámu, tj. zamezení pohybu ve 

směru Z a X (souřadnicový systém je patrný z obr. 5.17), jsou umístěny ve středu kladek, 

které se odvalují po vedení rámu klece. Se sítí rámu jsou spojeny obdobně, jako plechy 

k profilům. Náhrada vedení je zobrazena na obr. 5.21. 

 
Obr. 5.21 Vedení rámu klece 

 

Nod a následně element pro simulaci uchycení rámu klece k závěsu, tj. zamezení pohybu 

ve směru Y je zobrazen na obr. 5.22. 

 
Obr. 5.22 Náhrada čepu závěsu klece 
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V případě působení zachycovače je okrajová podmínka čepu závěsu neaktivní a je aktivní 

okrajová podmínka zachycovačů, která taktéţ omezuje pohyb ve směru Y. Nod a element pro 

okrajovou podmínku zachycovače je umístěn ve středu čelistí zachycovače. 

 

Zatíţení rámu klece je rozděleno do dvou samostatně působících sil. Síla od hmotnosti 

válečkové tratě (650 kg) a hmotnosti břemene (1500 kg). Obě síly směřují proti směru osy Y. 

Velikosti a působiště sil jsou uvedeny v kap. 5.6.3. 

 

5.6.3 Zatěžovací stavy 

Rám klece je počítán pro dva různé zatěţovací stavy, oba stavy jsou dále počítány pro dvě 

různé polohy břemene. Celkem tedy 4 výpočtové stavy. 

 

Plné zatížení při běžném provozu 

Rám při jízdě má nulové zrychlení. V případě rozjezdu je gravitační zrychlení zvýšeno o 

zrychlení (zpomalení) od pohonu. Při výpočtu jsem hmotnost jak břemene, tak válečkové tratě 

násobil zrychlením g + 0,6 [m/s
2
]. 

 

Plné zatížení při působení zachycovačů 

Při činnosti zachycovačů se jedná o mezní stav, kdy celkové zpomalení odpovídá hodnotě 

2,5g [m/s
2
] přičemţ tato špička můţe trvat maximálně 0,04 s. Zpomalení je pak omezeno 

hodnotou (0,2 aţ 1)g [m/s
2
] [12]. Do výpočtu volím hodnotu zpomalení 0,2g [m/s

2
]. 

 

Centrické umístění břemene 

Síla od válečkové tratě je umístěna ve středu prostředního válečku a je rovnoměrně 

rozloţena na 4 plechy pro její připojení k rámu klece. 

Síla od břemene je umístěna v jeho středu a opět rovnoměrně rozloţena na jiţ zmíněné 

plechy na rámu klece. 

 

Excentrické umístění břemene 

Síla od válečkové tratě je umístěna stejně jako v předchozím případě. 

Síla od excentricky umístěného břemene působí v jeho středu. 

 

Na obr. 5.23 je znázorněn rám klece při působení zachycovače s excentricky umístěným 

břemenem před výpočtem. 
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Obr. 5.23 Rám klece před výpočtem 

 

5.6.4 Výsledky výpočtů 

Pro přehlednost budou výsledky napětí a deformace zobrazovány zvlášť. Kritická místa 

budou zobrazena v detailu. Deformace je na všech obrázcích s výsledky v měřítku 25:1. 

Výsledné napětí je určeno pomocí hypotézy HMH. 

Vlevo nahoře jsou zobrazeny maximální hodnoty napětí a deformace. Dole je zobrazeno 

barevné rozpětí napětí [MPa] a deformace [mm]. 

Na obr. 5.24 je zobrazen výsledek MKP analýzy rámu zaloţeného na původní konstrukci. 
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Obr. 5.24 Redukované napětí HMH rámu založeném na původní konstrukci. 

Plné zatíţení při běţném provozu s centricky umístěným břemenem (obr. 5.25, 5.26, 5.27). 

 
Obr. 5.25 Redukované napětí HMH rámu klece 



Vysoké učení technické  Strana 72 

Fakulta strojního inženýrství   

Brno 2010  Bc. Ondřej Málek 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 
Obr. 5.26 Detail napětí 

 
Obr. 5.27 Deformace rámu klece 
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Plné zatíţení při běţném provozu s excentricky umístěným břemenem stav jízda (obr. 5.28, 

5.29, 5.30). 

 

Obr. 5.28 Redukované napětí HMH rámu klece 

 
Obr. 5.29 Detail napětí 
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Obr. 5.30 Deformace rámu klece 

Plné zatíţení při působení zachycovačů s centricky umístěným břemenem (obr. 5.31, 5.32, 

5.33). 

 
Obr. 5.31 Redukované napětí HMH rámu klece 
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Obr. 5.32 Detail napětí 

 
Obr. 5.33 Deformace rámu klece 
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Plné zatíţení při působení zachycovačů s excentricky umístěným břemenem (obr. 5.34, 

5.35, 5.36). 

 
Obr. 5.34 Redukované napětí HMH rámu klece 

 
Obr. 5.35 Detail napětí 
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Obr. 5.36 Deformace rámu klece 

 

5.6.5 Zhodnocení výsledků 

Tabulka 5.3 zobrazuje výsledné maximální napětí podle hypotézy HMH a maximální 

deformaci v jednotlivých výpočtových stavech. 

tab. 5.3 Výsledné napětí a deformace 

 běţný provoz 

centricky 

běţný provoz 

excentricky 

zachycovače 

centricky 

zachycovače 

excentricky 

napětí [MPa] 128 144 146 165 

deformace [mm] 6,1 7,4 7,6 9,2 

 

Maximální napětí je naměřeno při působení zachycovačů s excentricky umístěným 

břemen. Stejně tak maximální deformace. Tento stav je mezní a nepravděpodobný, neboť 

umístění břemene na válečkové trati je kontrolováno několika čidly a jeho dojezd do správné 

polohy bývá velmi přesný. V detailu na obr. 5.35 je patrné, ţe toto maximum se vyskytuje na 

profilu. S ohledem na materiál profilu S355 J0 H s mezí kluzu 355 MPa je i toto napětí 

akceptovatelné. 
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6 Dopravní výkon 

 

Maximální hodinový dopravní výkon se určí dle vztahu 

 

 

 

kde kn= 1,15 pro klecová zařízení dle [3] 

 

Celkový čas cyklu se určí dle diagramu jízdy (viz obr. 4.5 a tab. 4.2) součtem časů 

jednotlivých úseků. Diagram jízdy znázorňuje pouze jednu jízdu (nahoru nebo dolů). Proto se 

celkový čas násobí dvěma. 

 

 

 

 

7 Bezpečnostní koncept 

 

Co se týče bezpečnosti, mají výtahy několik bezpečnostních prvků. Od koncových spínačů, 

snímačů polohy, snímačů přetíţení, nárazníků aţ po zachycovače, omezovače rychlosti, 

precizně navrţenou konstrukci, výstraţné a informativní tabulky a světelné a zvukové signály 

oznamující uvedení do pohybu. Všechny tyto prvky musí být navrţeny souhrnně pro celou 

koncepci výtahu. Řešení celkové koncepce je ovšem nad rámec této práce, proto se dále 

zabývám pouze nutnými prohlídkami, zkouškami a revizemi zdvihacích zařízení dle 392/2003 

Sb. Vyhláška ze dne 9. září 2003 o bezpečnosti provozu technických zařízení a o poţadavcích 

na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová. 

Následující text je citací ze zákona 392/2003 Sb. [24]. 

 

Část první 

úvodní ustanovení 

Požadavky k zajištění bezpečnosti práce a provozu a způsob jejich ověřování 

§ 3 

(3) Řád prohlídek, údrţby a zkoušek obsahuje: 

a) jednotlivé úkony prohlídek, údrţby a zkoušek s přihlédnutím k ustanovením příslušných 

technických předpisů a k provozním podmínkám technického zařízení,  

b) lhůty periodického provádění těchto úkonů a odpovědnost za jejich provádění,  
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c) způsob evidence výsledků prohlídek a zkoušek, jakoţ i zjištěných a odstraněných závad 

v provozní knize,  

d) lhůty pravidelných revizí, pokud zařízení podléhá revizím. 

 

(4) Technické zařízení lze po opravě provozovat aţ po ověření, ţe v důsledku opravy 

nemůţe dojít k ohroţení bezpečnosti práce a provozu; o tom se vyhotoví záznam do provozní 

knihy nebo doklad o zkoušce. 

 

(8) Je nepřípustné pouţívat technické zařízení, u kterého se zjistí stav ohroţující 

bezpečnost práce a provozu. Za stav ohroţující bezpečnost práce a provozu se povaţuje také 

pouţívání 

a) technického zařízení, u něhoţ není doloţena zpráva o revizi, popřípadě o první zkoušce 

prokazující, ţe předmětné zařízení je schopno bezpečného provozu, pokud uvedená revize, 

popřípadě zkouška měla být provedena,  

b) technického zařízení, které je provozováno v rozporu s průvodní nebo provozní 

dokumentací,  

c) technického zařízení, k němuţ nebyla vydána průvodní dokumentace nebo provozní 

dokumentace, pokud měla být vydána,  

d) strojního zařízení ostatního, u něhoţ nebyla před uvedením do provozu nebo do 

opětovného pouţívání provedena prohlídka, popřípadě zkouška,  

e) strojního zařízení ostatního, u něhoţ není záznamem o prohlídce nebo dokladem o 

zkoušce ne starším neţ 6 měsíců u mobilních zařízení a 12 měsíců u ostatních zařízení 

doloţen "dobrý stav" nebo "vyhovující stav". 

 

§ 4 

(1) Způsobilost technického zařízení k bezpečnému provozu se ověřuje prohlídkou, 

zkouškou nebo revizí, které jsou vykonávány ve lhůtách a v rozsahu stanoveném touto 

vyhláškou, pokud průvodní dokumentace nebo místní provozní bezpečnostní předpis neurčí 

lhůty kratší. 

 

(2) Provedení prohlídky podle přílohy č. 1 a zkoušky technického zařízení podle přílohy č. 

2 spolu s jejím výsledkem zaznamená v jeho provozní knize ten, kdo ji provedl. 

 

(3) Samostatný doklad o zkoušce technického zařízení, kromě záznamu v provozní knize 

podle odstavce 2, vyhotoví ten, kdo ji provedl. 

 

(4) Způsobilost vyhrazeného technického zařízení k bezpečnému provozu se v případech 

stanovených v průvodní dokumentaci nebo v této vyhlášce ověřuje revizí. Součástí prováděné 
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revize je rovněţ prohlídka a zkouška technického zařízení a kontrola, jak byly odstraněny 

dříve zjištěné závady. 

 

(5) Odpovědný pracovník organizace se v tentýţ pracovní den, ve kterém byla provedena 

prohlídka nebo zkouška nebo ve kterém mu byla předána revizní zpráva, seznámí s jejich 

výsledkem. Pokud záznam v provozní knize o provedené prohlídce nebo zkoušce, popřípadě 

revizní zpráva uvádí, ţe technické zařízení neodpovídá provozním podmínkám, vykazuje 

závadu, popřípadě je viditelně poškozeno, zjedná organizace neprodleně nápravu, a to buď 

opravou technického zařízení, nebo není-li to moţné, jeho odpojením od zdroje energie nebo 

tlaku a zajištěním proti neţádoucímu připojení. 

 

(6) Provozní knihu uchovává organizace nejméně po dobu dvou let od posledního záznamu 

v ní, doklad o provedené zkoušce, která nebyla součástí revize, po dobu pěti let od provedení 

zkoušky a revizní zprávy po dobu dvou let následujících po provedení další revize. 

 

§ 5 

Prohlídky, zkoušky a revize technických zařízení 

(1) Pokud průvodní dokumentace neurčí prohlídky technických zařízení, jejich lhůty a 

rozsah, určí je organizace, která také určí osoby k jejich provedení. Náplň prohlídky a obsah 

záznamu o jejím provedení stanoví příloha č. 1. 

 

(2) Pokud průvodní dokumentace neurčí zkoušky technických zařízení a jejich rozsah, určí 

je organizace, která také určí osoby k jejich provedení. Náplň zkoušky technického zařízení a 

obsah dokladu o zkoušce stanoví příloha č. 2. 

 

(3) Náplň a rozsah revizí vyhrazených technických zařízení a obsah zprávy o revizi stanoví 

příloha č. 3; pokud průvodní dokumentace určí náplň revize přísnější nebo rozsah větší, 

provede se revize podle průvodní dokumentace. 

 

(4) Lhůty pro provádění zkoušek technických zařízení podle odstavce 2 a revizí podle 

odstavce 3 stanoví příloha č. 4. Pokud průvodní dokumentace pro provedení revize stanoví 

lhůty kratší, platí lhůty v ní uvedené. 

 

(5) Ustanovení odstavce 4 se nevztahuje na vyhrazené technické zařízení zdvihací 

pouţívané jen ojediněle. Před pouţitím tohoto zařízení se provede jeho prohlídka a statická 

zkouška podle přílohy č. 2. Revize se u takového zařízení můţe provést ve lhůtě aţ 

trojnásobně delší, neţ stanoví příloha č. 4. 
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ČÁST DRUHÁ 

Vyhrazená technická zařízení a jejich zařazení do tříd 

 

§ 6 

Vyhrazená technická zařízení 

(2) Za vyhrazená technická zařízení zdvihací se povaţují zdvihací zařízení s motorovým 

pohonem, a to 

a) jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů o nosnosti přesahující 3200 kg,  

b) pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu přesahující 3 m,  

c) stavební výtahy s výškou zdvihu přesahující 3 m, pokud se jimi dopravují také osoby,  

d) výtahy o nosnosti přesahující 100 kg a výšce zdvihu přesahující 2 m, které jsou trvalou 

součástí staveb, (osobní poznámka - náš případ) 

e) regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy,  

f) dopravní zařízení ve svislých podzemních dílech. 

 

§ 7 

Zařazení vyhrazených technických zařízení do tříd 

(5) Vyhrazená technická zařízení zdvihací se zařazují 

a) do třídy I, jde-li o zařízení uvedená v § 6 odst. 2 písm. a),  

b) do třídy II, jde-li o zařízení uvedená v § 6 odst. 2 písm. b) aţ f). 

 

§ 10 

Požadavky na umístění vyhrazených technických zařízení zdvihacích a na provozní 

dokumentaci 

(1) Poţadavky na umístění vyhrazeného technického zařízení zdvihacího určí provozní 

dokumentace. 

 

(2) Provozní dokumentace vyhrazeného technického zařízení zdvihacího musí obsahovat 

také 

a) vymezení prostoru, kde smí být zařízení provozováno,  

b) podmínky ustavení a ukotvení zařízení s přihlédnutím k únosnosti a předpokládanému 

zatíţení podkladu,  

c) předvídatelné nebezpečné vlivy v blízkosti provozovaného technického zařízení a 

opatření proti nepříznivému působení větru při provozu zařízení, jakoţ i rychlost větru, při 

které musí být zařízení vyřazeno z provozu,  

d) podmínky pro příjezd, ukotvení, montáţ, provoz, demontáţ a přemístění vyhrazeného 

technického zařízení zdvihacího. 
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Příloha č. 1 k vyhlášce č 392/2008 Sb. 

 

Část A: Náplň prohlídky technického zařízení 

 

Při prohlídce technického zařízení se ověří: 

 

a) stav technického zařízení a jeho jednotlivých částí, zda nejsou viditelně poškozeny, 

opotřebeny nebo zkorodovány tak, ţe by tím byla sníţena bezpečnost provozu technického 

zařízení, 

b) zda jsou zapisovány údaje do provozní knihy, 

c)vybavení, stav a funkčnost bezpečnostních prvků a zařízení, jako jsou brzdy, zařízení pro 

nouzové vypnutí a blokování hlídače tlaku a teploty, 

d) zda technické zařízení a pracoviště, ve kterém je zařízení umístěno, odpovídá 

poţadavkům úporní ochrany, 

e) přístupnost z hlediska provozu a údrţby, 

f) funkčnost hlásičů a ukazatelů stavu, jako jsou zařízení pro zpětná hlášení při dálkovém 

ovládání spínačů a světelné hlásiče 

 

Část B: Záznam o prohlídce technického zařízení 

 

Záznam o prohlídce technického zařízení obsahuje: 

 

a) datum prohlídky, 

b) výsledek prohlídky (dobrý stav, vyhovující stav, vyţaduje opravu), 

c) zjištěné závady a jejich závaţnost, popřípadě návrh na jejich odstranění, 

d) jméno a podpis toho, kdo prohlídku provedl, 

e) pokud je prohlídka provedena dodavatelsky, otisk razítka s uvedením názvu a sídla 

organizace, která prohlídku provedla. 

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č 392/2008 Sb. 

 

Část A: Náplň zkoušky technického zařízení 

 

1. Kontrola shody skutečného provedení technického zařízení s průvodní dokumentací 

technického zařízení a kontrola úplnosti průvodní dokumentace. 

2. Prohlídka technického zařízení z pohledu dodrţení podmínek pro jeho instalaci podle 

průvodní dokumentace a jeho porovnání se skutečným stavem, a zda je řádně označeno. 
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3. Úkony k ověření stavu zkoušeného technického zařízení zahrnující prohlídku včetně 

funkčních zkoušek ovládání a prvků určených průvodní dokumentací k zajištění bezpečnosti; 

přitom se zjišťuje, zda zařízení i za provozu odpovídá poţadavkům bezpečnosti práce a 

provozu. 

4. Zkouška funkce technického zařízení uvedená v průvodní dokumentaci. 

5. Ověření vybavení technického zařízení výstraţnými tabulkami a značkami. 

6. Ověření splnění poţadavků na odbornou úroveň obsluhy. 

7. Prohlídka záznamů o prohlídkách, zkouškách a měřeních provedených na technickém 

zařízení. 

 

U vyhrazeného technického zařízení zdvihacího se dále provede: 

1. Statická zkouška se zkušebním břemenem vycházející z největšího dovoleného zatíţení 

pro zkoušené zdvihací zařízení vynásobené koeficientem statické zkoušky; koeficient statické 

zkoušky se volí tak, aby byla zaručena odpovídající úroveň bezpečnosti všech částí tohoto 

zařízení, avšak nemůţe být menší neţ: 

a) 1,5 pro ručně ovládaná technická zařízení zdvihací a pro zdvihací příslušenství, 

b) 1,25 pro ostatní technická zařízení zdvihací 

 

2. Dynamická zkouška se zkušebním břemenem vycházející z největšího dovoleného 

zatíţení pro zkoušené zdvihací zařízení vynásobené koeficientem dynamické zkoušky; 

koeficient dynamické zkoušky se volí tak, aby byla zaručena odpovídající úroveň bezpečnosti 

všech částí tohoto zařízení, avšak nemůţe být menší neţ 1,1. 

 

Část B: Doklad o zkoušce technického zařízení 

 

Doklad o zkoušce technického zařízení obsahuje: 

a) přesné označení technického zařízení (název technického zařízení, jeho výrobce a 

výrobní, popřípadě inventární číslo, rok výroby) 

b) datum zkoušku 

c) výsledek zkoušky (dobrý stav, vyhovující stav, vyţaduje opravu), 

d) zjištěné závady, 

e) lhůty, do kdy musí být provedena další zkouška, 

f) jméno a podpis toho, kdo zkoušku provedl, 

g) pokud je zkouška provedena dodavatelsky, otisk razítka s uvedením názvu a sídla 

organizace, která zkoušku provedla. 
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Příloha č. 3 k vyhlášce č 392/2008 Sb. 

 

Část A: Náplň a rozsah revize vyhrazeného technického zařízení 

 

I. Při revizi se provede: 

 

1. Posouzení shody skutečného provedení vyhrazeného technického zařízení s průvodní 

dokumentací a kontrola úplnosti průvodní dokumentace. 

2. Posouzení vyhrazeného technického zařízení z pohledu dodrţení podmínek pro jeho 

instalaci podle průvodní dokumentace a jeho porovnání se skutečným stavem, a zda je řádně 

označeno. 

3. Úkony k ověření stavu revidovaného vyhrazeného technického zařízení zahrnující 

prohlídku a zkoušky včetně funkčních zkoušek ovládání a prvků určených průvodní 

dokumentací k zajištění bezpečnosti; přitom se zjišťuje, zda zařízení i za provozu odpovídá 

poţadavkům bezpečnosti práce a provozu. 

4. Zkouška funkce vyhrazeného technického zařízení uvedená v průvodní dokumentaci. 

5. Ověření vybavení vyhrazeného technického zařízení výstraţnými tabulkami a značkami. 

6. Ověření splnění poţadavků na odbornou úroveň obsluhy. 

7. Prohlídka záznamů o prohlídkách, zkouškách a měřeních provedených na vyhrazeném 

technickém zařízení. 

 

II. Při výchozí revizi se dále provede: 

 

B. u vyhrazeného technického zařízení zdvihacího: 

 

1. Statická zkouška se zkušebním břemenem vycházející z největšího dovoleného zatíţení 

pro zkoušené zdvihací zařízení vynásobené koeficientem statické zkoušky; koeficient statické 

zkoušky se volí tak, aby byla zaručena odpovídající úroveň bezpečnosti všech částí tohoto 

zařízení, avšak nemůţe být menší neţ: 

a) 1,5 pro ručně ovládaná technická zařízení zdvihací a pro zdvihací příslušenství, 

b) 1,25 pro ostatní technická zařízení zdvihací 

 

2. Dynamická zkouška se zkušebním břemenem vycházející z největšího dovoleného 

zatíţení pro zkoušené zdvihací zařízení vynásobené koeficientem dynamické zkoušky; 

koeficient dynamické zkoušky se volí tak, aby byla zaručena odpovídající úroveň bezpečnosti 

všech částí tohoto zařízení, avšak nemůţe být menší neţ 1,1. 

 

III. Při periodické a mimořádné revizi se s přihlédnutím k druhu revize dále provede:¨ 
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B. u vyhrazeného technického zařízení zdvihacího: 

 

1. Kontrola příslušenství a pouţívaných prostředků k vázání, k zavěšení nebo uchopení 

břemen. 

2. Při revizi se zkouškou se zkušebním břemenem se provede také ověření stavu 

technického zařízení zdvihacího zahrnující měření a statickou a dynamickou zkoušku se 

zkušebním břemenem včetně funkčních zkoušek prvků určených průvodní dokumentací 

k zajištění bezpečnosti revidovaného zařízení, rozšířené podle třídy zdvihacího zařízení 

například o provedení zkoušky technických parametrů (např. rychlost zdvihu a pojezdu), 

zkoušky stability, měření průhybů nebo změny tvaru ocelové konstrukce. 

 

Část B: Obsah zprávy o revizi vyhrazeného technického zařízení 

 

Zpráva o revizi vyhrazeného technického zařízení obsahuje: 

a) obchodní firmu nebo název firmy a místo podnikání, popřípadě identifikaci podnikající 

fyzické osoby, která revidované zařízení provozuje nebo bude provozovat, 

b) identifikační údaj a vymezení rozsahu a technických parametrů revidovaného zařízení, 

c) jméno, příjmení, podpis a evidenční číslo osvědčení revizního technika, který revizi 

provedl, 

d) určení druhu revize (výchozí, periodická, mimořádná) 

e) datum zahájení a ukončení revize, datum vypracování a předání zprávy o revizi, 

f) soupis pouţitých měřících přístrojů s uvedením jejich výrobních čísel, 

g) seznam dokladů pouţitých k provedení revize, včetně jejich vyhodnocení ve 

vzájemných souvislostech, 

h) soupis provedených úkolů (prohlídka, měření, zkoušky, vyhodnocení), 

i) výsledek kontroly shody skutečného provedení technického zařízení s projektovou, 

průvodní, výkresovou a provozní dokumentací technického zařízení a výsledek kontroly 

průvodní dokumentace, 

j)výsledek prohlídky technického zařízení z pohledu dodrţení původních podmínek pro 

jeho instalaci podle průvodní dokumentace a jeho porovnání se skutečným stavem, 

k) naměřené hodnoty, pokud je jimi dokladováno ohroţení bezpečnosti práce a provozu 

nebo pokud jsou potřebné pro vyhodnocení změn v zajištění bezpečnosti práce a provozu, 

l) soupis zjištěných závad s vymezením porušených ustanovení příslušného právního 

předpisu, technické normy apod., 

m) slovní vyhodnocení stavu revidovaného technického zařízení z hlediska splnění 

poţadavků na jeho bezpečnost vyjádřené konstatováním, zda je či není revidované zařízení 
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schopno bezpečného provozu; pokud revidované zařízení není schopno bezpečného provozu, 

pak důvody tohoto hodnocení s uvedením výslovného zákazu jeho dalšího provozování, 

n) vyhodnocení případných záznamů o výsledcích provedených prohlídek a zkoušek a o 

odstraňování závad zjištěných při provozu a při prohlídkách a zkouškách vyhrazeného 

technického zařízení zaznamenaných v provozní knize, 

o) potvrzení o předání a převzetí zprávy o revizi provozovatelem, 

p) otisk kulatého razítka revizního technika obsahující jméno, příjmení, případně 

akademický titul, evidenční číslo osvědčení a zkrácené označení vydavatele osvědčení. 

 

Příloha č. 4 k vyhlášce č 392/2008 Sb. 

 

 Lhůty pro provádění periodických revizí a zkoušek technických zařízení 

 

2. Lhůty pro provádění periodických revizí a zkoušek technických zařízení zdvihacích 

 

Třída Revize Revize se zkouškou se 

zkušebním břemenem 

I 1 rok 6 roků 

II 2 roky 6 roků 
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8 Závěr 

 

V této diplomové práci byla provedena úprava stávajícího nákladního výtahu z nosnosti 

1000 kg na nosnost 1500 kg. Celková konstrukce je změněna především pouţitím ukotvení 

výtahu ke stěně a zapracováním T vodítka pro zachycovač a omezovač rychlosti. 

Rám klece výtahu je doplněn vahadlovým závěsem, coţ vede k rovnoměrnému rozloţení 

zatíţení na dva nosné ploché řemeny. Vahadlový závěs má zabudovaný snímač, který při 

protaţení nebo přetrţení nosného prostředku vypne motor. Rám je vymodelován v MKP, po 

vnesení okrajových podmínek proběhl výpočet. Vypočtené hodnoty napětí a deformace jsou 

akceptovatelné. Rám je opatřen zachycovačem, který patří mezi hlavní bezpečnostní prvky 

výtahu. Zajímavě je řešeno umístění omezovače na rámu klece a jeho odvalování po T 

vodítku. Tato koncepce omezovače rychlosti je poměrně nová. 

Pohon se oproti stávajícímu výtahu změnil především o motor s vyšším výkonem. Motor 

má integrovanou brzdu a je přímo spojen s kuţeločelní převodovkou, odpadá tedy nutnost 

pouţití spojky. Motor pracuje ve spolupráci s frekvenčním měničem, který je v současné době 

u výtahových pohonů takřka nutností. Hřídel pohonu je kontrolována jak staticky, tak 

dynamicky. Zvolená soudečková loţiska pro uloţení hřídele motoru vyhovují z hlediska 

naklopení hřídele i z hlediska trvanlivosti. Vzhledem k vysoké trvanlivosti se nabízí otázka, 

zda nezvolit menší rozměry loţiska. Tato velikost loţiska je ovšem nutná z hlediska pevnosti 

hřídele. 
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10 Seznam použitých zkratek 

Ozn. jednotky popis 

   A m šířka válečkové trati 

B m délka válečkové trati 

C N základní dynamická únosnost loţiska 

C0 N základní statická únosnost loţiska 

FB N výsledná maximální obvodová síla  

Fh N síla působící na hřídel od zatíţení 

Fhč N síla působící na hlavní čep závěsu rámu klece 

Fm N síla na hřídel od hmotnosti motoru 

Fmax N maximální síla na řemen 

Fmp N min pevnost v tahu ozubeného řemene 

Fmpp N min pevnost v tahu plochého řemene 

Foc N celková obvodová síla  

Fo N největší obvodová síla na jednu řemenici 

Fo1 N obvodová síla při spouštění prázdné klece 

Fo2 N obvodová síla při spouštění plné klece 

Fo3 N obvodová síla při zdvihání prázdné klece 

Fo4 N obvodová síla při zdvihání plné klece 

Fp1 N obvodová síla působící na bok pera pod řemenicí 

Fp2 N obvodová síla působící na bok pera na konci hřídele 

Fpříp N přípustná síla na řemenici 

Fř N dovolená síla pro 10mm šířky řemenu 

Fv N upravená obvodová síla 

Fx1 N síla na kolo podélná 

Fx2 N síla na kolo podélná 

Fy N síla na kolo příčná 

G MPa modul pruţnosti ve smyku 

Im kg m
2
 moment setrvačnosti motoru 

Ix-x m
4
 moment setrvačnosti vodítka k ose x 

Iy-y m
4
 moment setrvačnosti vodítka k ose y 

Jpi mm
4
 polární moment setrvačnosti jednotlivých úseků hřídele 

K kg hmotnost klece 

KS kg hmotnost spodního dílu klece a válečkové trati na ní 

L kg hmotnost ozubeného řemene 

L` kg hmotnost plochého řemene 

Lh h trvanlivost loţiska 
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M2max Nm maximální moment na výstupu z převodovky 

Mb Nm brzdný moment 

Mh Nm skutečný moment na hnací řemenici 

Mi2 Nm 

inerční moment setrvačných hmot na hřídeli řemenice při 

rozjezdu 

Mi2b Nm 

inerční moment setrvačných hmot na hřídeli řemenice při 

brzdění 

Mim Nm inerční moment rotačních hmot na hřídeli elektromotoru 

Mk Nm kroutící moment na hřídeli řemenice 

Mst2 Nm statický moment na hřídeli řemenice při rozjezdu 

Mst2b Nm statický moment na hřídeli řemenice při brzdění 

Mo Nm ohybový moment na hřídeli 

Mo
I
 Nm ohybový moment v řezu I 

Mo
II
 Nm ohybový moment v řezu II 

Mo
III

 Nm ohybový moment v řezu III 

Mo
IV

 Nm ohybový moment v řezu IV 

Mo
V
 Nm ohybový moment v řezu V 

P W výkon elektromotoru 

P1 W spočtený výkon převodovky 

Q kg nosnost výtahu 

Qv th
-1

 hodinový dopravní výkon 

R1 m poloměr menšího kola vedení 

R2 m poloměr většího kola vedení 

RA N reakce na loţisko A 

RB N reakce na loţisko B 

Re MPa mez kluzu 

S m
2
 obsah průřezu vodítka 

S1 - zátěţový faktor 

S2 - faktor záběru zubů 

Šř - faktor šířky řemenu 

T N posouvající síly 

Wc N celkový odpor proti pohybu klece 

Wk m
3
 modul průţezu v krutu 

Wo m
3
 modul průţezu v ohybu 

Wx-x m
3
 průřezový modul vodítka v ohybu k ose x 

Wx N odpor proti pohybu klece ve směru osy x 

Wy-y m
3
 průřezový modul vodítka v ohybu k ose y 
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Wy N odpor proti pohybu klece ve směru osy y 

Z kg hmotnost protizávaţí 

   

   a m/s
2
 zrychlení výtahu 

b m šířka rámu klece 

d1 m průměr hřídele pod řemenicí 

d2 m průměr konce hřídele 

d m průměr hřídele v jednotlivých řezech 

da m vnější průměr hnací řemenice 

dhč m průměr hlavního čepu závěsu 

dw m největší průměr hnací řemenice (i s pásem) 

ex m excentricita v ose x 

ey m excentricita v ose y 

fb - provozní faktor převodovky 

fč1 - součinitel čepového tření v loţiskách menšího kola vedení 

fč2 - součinitel čepového tření v loţiskách většího kola vedení 

g m/s
2
 tíhové zrychlení 

h m celkový zdvih 

h1 m svislá vzdálenost mezi menšími koly  

h2 m svislá vzdálenost mezi většími koly 

ip - převod převodovky 

ix-x m poloměr setrvačnosti vodítka k ose x 

iy-y m poloměr setrvačnosti vodítka k ose y 

kD - dynamická bezpečnost 

kk - bezpečnost v krutu 

ko - bezpečnost v ohybu 

kpř - bezpečnost plochého řemene 

kt - bezpečnost ozubeného řemene 

ksh - statická bezpečnost hřídele 

l1 m vzdálenost středu motoru od loţiska A 

l2 m vzdálenost středu řemenice od loţiska 

l3 m rozteč středů řemenic 

li m délka jednotlivých úseků hřídele 

lp1 m délka pera pod řemenicí 

lp2 m délka pera na konci hřídele 

lpk m tloušťka plechu pro připojení závěsu  
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lpz m tloušťka plechu závěsu  

m m vzdálenost osy kola od válečkové tratě na rámu klece 

mm kg hmotnost motoru 

n1 min
-1

 otáčky motoru 

n1skut min
-1

 skutečné otáčky motoru 

n2 min
-1

 výstupní otáčky z převodovky 

n2skut min
-1

 skutečné výstupní otáčky z převodovky 

p - součinitel styku u loţisek 

pdp MPa dovolený tlak na pero 

pdhč MPa dovolený tlak na hlavní čep 

phč MPa  tlak na hlavní čep 

q1 kg hmotnost jednoho metru vodítka 

rč1 m poloměr čepu v loţiskách menšího kola vedení 

rč2 m poloměr čepu v loţiskách většího kola vedení 

s m dráha jednotlivých úseků jízdy výtahu 

t s čas jednotlivých úseků jízdy výtahu 

t1 s čas jízdy 1. úseku 

t2 s čas jízdy 2. úseku 

t3 s čas jízdy 3. úseku 

tc s celkový čas jízdy nahoru nebo dolů 

tp s čas prodlevy 

tp1 m hloubka dráţky pro pero pod řemenicí 

tp2 m hloubka dráţky pro pero na konci hřídele 

v m/s rychlost výtahu 

z - počet zubů hnací řemenice 

   

   αk - vrubový součinitel v krutu pro statickou kontrolu hřídele 

αo - vrubový součinitel v ohybu pro statickou kontrolu hřídele 

* - komplexní vrubový součinitel v ohybu  

k - vrubový součinitel v krutu pro dynamickou kontrolu 

o - vrubový součinitel v ohybu pro dynamickou kontrolu 

ε1 rad s
-2

 úhlové zrychlení hřídele elektromotoru 

ε2 rad s
-2

 úhlové zrychlení řemenice 

εc - součinitel vrubové citlivosti 

εp - součinitel kvality povrchu 

ηhB - účinnost horního bubnu 
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ηl - účinnost loţisek 

ηp - účinnost převodovky 

ηř - účinnost hnací řemenice 

ηv - účinnost vodítek výtahu 

ν - součinitel velikosti povrchu 

ξ m rameno valivého odporu 

σC MPa mez únavy v ohybu 

σo* MPa skutečná mez únavy v ohybu 

σo MPa ohybové napětí na hřídeli 

σred MPa celkové napětí na hřídeli 

τdhč MPa dovolené namáhání hlavního čepu na střih 

τhč MPa napětí ve střihu hlavního čepu 

τC MPa mez únavy v krutu 

τk MPa napětí v krutu na hřídeli 

τk* MPa skutečná mez únavy v krutu 

υ ° zkroucení hřídele 

 

 

11 Seznam příloh 

 

Výkresová dokumentace: 

 Výkres sestavy 0-DP-00/0 

 Výkres podsestavy pohonu 0-DP-00/1 

 Výkres svařovací sestavy rámu klece 0-DP-00/2 

   

 

 


