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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Stavební vrátek je zařízení se zdvihacím mechanismem hojně využívané v oblasti 

stavebnictví ke zvedání nebo pokládání stavebního nebo jiného materiálu. Teoretická část 

této bakalářské práce popisuje existující řešení jednotlivých typů stavebních vrátků 

a obsahuje i přehled výrobců stavebních vrátků na evropském trhu. Dalším bodem teoretické 

části jsou pevnostní a funkční výpočty zařízení a následný návrh jednotlivých komponent. 

Konstrukční část je pak zaměřena na výkresy celkové sestavy zařízení, kusovník a vybrané 

výrobní výkresy. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Stavební vrátek, lanový naviják, navíjecí buben, ocelové lano, převodovka, elektromotor, 

ložiskový domek 

ABSTRACT 

Windlass is a lifting device widely used in the building industry for lifting or laying building 

material or other material. This thesis consists of two parts. The theoretical part focuses on 

existing solutions of different windlass types and contains also a general overview of 

windlass producers. This part is also concerned with strength and functional calculations of 

the device and designs individual components of the device. The other part of this thesis is 

the construction part which is focused on drawings of the overall equipment assembly, 

contains the list of components and selected production drawings. 

KEYWORDS 

Windlass, rope winch, reel drum, steel rope, gearbox, electric motor, bearing housing 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
Stavební vrátek je stroj se zdvihacím mechanismem vhodný zejména pro práci na stavbě, kde 

je využíván k přemísťování materiálu ze země do vyšších pater budovy. Jeho největší výhodou 

je nízká hmotnost, která umožňuje snadnou manipulaci, naopak nevýhodou je relativně nízká 

nosnost. Stavební vrátek je jistým druhem lanového navijáku, mezi jehož základní součásti patří 

navíjecí buben, vybavený obvykle ocelovým lanem, který je poháněn přes převodovku 

motorem. Stavební vrátky se od sebe liší druhem pohonu, způsobem ovládání a dalšími 

technickými parametry, které uvádím v následující kapitole.  

 

  

Obr. 1 Stavební vrátek [19] 
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PŘEHLED EXISTUJÍCÍCH ŘEŠENÍ 

 

1 PŘEHLED EXISTUJÍCÍCH ŘEŠENÍ 
Stavební vrátky můžeme rozdělit do skupin podle různých kritérií. 

• Podle druhu pohonu stavebního vrátku: 

o Elektrický vrátek 

o Hydraulický vrátek 

o Ruční vrátek 

 

• Podle způsobu ovládání stavebního vrátku: 

o Vrátky na dálkové ovládáním 

o Vrátky s vačkovým spínačem 

o Vrátky s přímým ovládáním 

o Vrátky se stykačovým ovládáním 

 

• Podle typu upevnění stavebního vrátku: 

o Konzolové upevnění 

o Pozemní upevnění 

o Lešenářské upevnění 

o Střešní upevnění 

o Pojízdné řešení 

 

• Podle typu lana nebo řetězu stavebního vrátku 

o Ocelové lano 

o Provazové lano 

o Řetězy 

 

1.1 PODLE DRUHU POHONU STAVEBNÍHO VRÁTKU 

Pohony stavebních vrátků se mezi sebou liší zejména cenou, hmotností a složitostí. Důležitým 

parametrem je zde také možná vzdálenost pohonu od mechanizmu. Faktory ovlivňující chod 

pohonů jsou rychlost, síla a teplota. Tyto faktory mají dále vliv na přesnost řízení polohy 

a rozsah pracovních teplot. 

 

1.1.1 ELEKTRICKÝ VRÁTEK 

Elektrické pohony stavebních vrátků mají řadu výhod, a proto jsou také nejvyužívanější. 

K velkým výhodám patří zejména jejich dlouhá životnost, nízká úroveň hluku, vysoká účinnost, 

vysoká krátkodobá přetížitelnost, nízké ztráty naprázdno, snadné ovládání a nulová produkce 

zplodin. Důležitou výhodou je fakt, že elektrický vrátek lze vyrobit prakticky pro jakýkoliv 

výkon. Nevýhodou je nutnost neustálého připojení k elektrické síti, a tudíž i omezené možnosti 

umístění. U elektrických vrátků se nejčastěji využívá jednofázového nebo třífázového 

asynchronního elektromotoru. 
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PŘEHLED EXISTUJÍCÍCH ŘEŠENÍ 

 

 

1.1.2 HYDRAULICKÝ VRÁTEK 

Hydraulické pohony pracují na principu přenosu pracovní kapaliny. Dělí se na pohony 

hydrodynamické, které využívají kinetickou energii kapaliny, a hydrostatické, využívající 

fyzikální nestlačitelnosti kapalin – tedy tlakovou energii kapalin. [1] 

 

1.1.3 RUČNÍ VRÁTEK 

Výhodou těchto vrátků je nulové znečištění ovzduší a možnost použití prakticky kdekoliv, bez 

závislosti na napájení od zdroje. Nevýhodou pak je náročnější manipulace. 

  

Obr. 2 Elektrický stavební vrátek [6] 



BRNO 2018 

 

 

   13 
 

PŘEHLED EXISTUJÍCÍCH ŘEŠENÍ 

 
 

 

1.2 PODLE ZPŮSOBU OVLÁDÁNÍ STAVEBNÍHO VRÁTKU 

Pomocí ovladače aktivujeme chod vrátku. Dle ovládání můžeme rozdělit stavební vrátky 

rozdělit do několika skupin. 

 

1.2.1 VRÁTKY NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 

Dálkové ovládání je zařízení, které umožňuje řídit činnosti nějakého zařízení z místa různě 

vzdáleného od něj. Většinou se jako dálkové ovládání označuje jeho vysílací část – dálkový 

ovladač. Přijímací část je obvykle součástí ovládaného přístroje, ve kterém je zabudována. 

V případě elektronického dálkového ovládání musí mít obě části ovládání zdroj elektrické 

energie. U vysílače se používají elektrické baterie, přijímač je uvnitř přístroje napájen 

z elektrické sítě přes hlavní zdroj nebo samostatným transformátorem. K tomu, aby bylo možné 

přístroj zapnout dálkovým ovladačem, musí být v takzvaném pohotovostním režimu, přičemž 

se spotřebovává elektrická energie. [3] 

 

1.2.2 VRÁTKY S VAČKOVÝM SPÍNAČEM 

Pro stavební vrátky je nejvhodnější vačkový spínač typu VS 10. Funkce tohoto spínače je 

jednoduchá. Funguje na principu přepínače z pozice 0–1 (zapnuto) a z pozice 1–0 (vypnuto).  

 

1.2.3 VRÁTKY S PŘÍMÝM OVLÁDÁNÍM 

Neumožňuje použití koncových spínačů zdvihu a tepelného čidla přetížení motoru zdvihu. 

Některé typy s většími nosnostmi nelze dodat s přímým ovládáním (pouze stykačové 

ovládání). [4]  

Obr. 3 Ruční stavební vrátek [2] 
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PŘEHLED EXISTUJÍCÍCH ŘEŠENÍ 

 
 

1.2.4 VRÁTKY SE STYKAČOVÝM OVLÁDÁNÍM 

Oproti přímému ovládání umožňuje použití koncových spínačů zdvihu a tepelného čidla 

přetížení motoru zdvihu. [4] 

 

1.3 PODLE TYPU UPEVNĚNÍ STAVEBNÍHO VRÁTKU 

Jednotlivé typu upevnění jsou dány místem provozu stavebního vrátku. Důležitým parametrem 

je zde také nosnost. 

 

1.3.1 KONZOLOVÉ UPEVNĚNÍ 

Závěsné stavební vrátky se upevňují přímo na lešení pomocí klem, případně je možno použít 

stropní či okenní rozpěry. Jsou snadno přemístitelné a jejich nosnost se pohybuje v rozmezí 100 

až 200 kg. [5] 

 

 

1.3.2 POZEMNÍ UPEVNĚNÍ 

Pozemní vrátky se používají spolu s kladkou, která se umístí na střechu nebo do patra. Vrátek 

poté obsluhuje buď obsluha na zemi, nebo při použití kladky s koncovým spínačem zároveň 

i obsluha nahoře u kladky. Vrátek je nutno před použitím zatížit. [5] 

Obr. 4 Konzolové upevnění stavebního 

vrátku [6] 
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PŘEHLED EXISTUJÍCÍCH ŘEŠENÍ 

 
 

1.3.3 LEŠENÁŘSKÉ UPEVNĚNÍ 

Lešenářské stavební vrátky se uplatní při zvedání lehčích nákladů. Vynikají rychlostí a lehkostí 

montáže. Nejčastěji se používají při budování lešení. [5] 

Obr. 5 Pozemní upevnění stavebního vrátku [6] 

Obr. 6 Lešenářské upevnění stavebního 

vrátku [7] 



BRNO 2018 

 

 

16 
 

PŘEHLED EXISTUJÍCÍCH ŘEŠENÍ 

 
1.3.4 STŘEŠNÍ UPEVNĚNÍ 

Střešní vrátky se upevňují na střechu pomocí kotev nebo zatěžovacích boxů, často jsou 

využívány také při hlubších výkopech. [5] 

 

1.3.5 POJÍZDNÉ ŘEŠENÍ 

Toto řešení připomíná svojí funkcí jeřábovou kočku. Stavební vrátek se může pohybovat 

vodorovným směrem po kolejnici, která je připevněna na nosný prvek. Velkou výhodou je 

snadná manipulace. Oproti jiným upevněním je zde možnost vytažení břemene z více než jen 

z jednoho fixního bodu. 

 

Obr. 7 Střešní upevnění stavebního vrátku [5] 

Obr. 8 Pojízdné řešení stavebního vrátku (vlastní foto) 
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1.4 PODLE TYPU LANA NEBO ŘETĚZU STAVEBNÍHO VRÁTKU 

V dnešní době najdeme u většiny stavebních vrátků ocelová lana. Výjimkou jsou stavební 

vrátky s ručním pohonem, u kterých se užívá provazových lan nebo řetězů, i zde je však použití 

ocelového lana možné. 

 

1.4.1 OCELOVÁ LANA 

Ocelová lana můžeme rozdělit podle smyslu vinutí na: 

• Stejnosměrná – shodný smysl vinutí drátů v pramenu vůči pramenům v lanu, 

ohebnější, s větší trvanlivostí, zatížená se roztáčí, tvoří smyčky, vhodnější je stálá 

napjatost těchto lan. 

 

• Protisměrná (křížová) lana – různý smysl vinutí drátů v pramenu vůči pramenům 

v lanu, vhodné zejména pro jeřáby, při zatížení se neroztáčí, netvoří smyčky, jsou 

méně ohebná a mají menší trvanlivost. 

 

Rozdělení ocelových lan podle struktury: 

• Seal – každá vrstva má jiný průměr drátu − zvětšení stykové plochy mezi dráty −> 

snížení vzájemného tlaku mezi dráty − větší trvanlivost 

• Warrington – v téže vrstvě se střídají silné a tenké dráty − zvětšení stykové plochy 

mezi dráty − snížení vzájemného tlaku mezi dráty − větší trvanlivost 

• Herkules − protisměrné (křížové) lano, vrstva pravotočivá a sousední vrstva 

levotočivá [8] 

 

Podle tvaru pramenu v kolmém řezu můžeme ocelová lana rozdělit na: 

• Kruhové  

• Trojboké  

• Oválné  

• Ploché  

Konstrukcí se označuje vzájemné uspořádání jednotlivých konstrukčních prvků duše v laně. [9] 

Dále můžeme ocelová lana rozdělit na uzavřená a polouzavřená, která jsou charakteristická 

vyšší odolností vůči vodě. 

Obr. 9 Konstrukce ocelového lana Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 
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1.4.2 SYNTETICKÁ LANA 

Nejvhodnějším syntetickým lanem pro stavební vrátky je lano typu SK-75. Vyznačuje se 

zejména vysokou tvrdostí, je složeno ze 12 vláken, ze kterých 6 je pleteno proti směru 

hodinových ručiček a 6 po jejich směru. Vlákna jsou zatížena rovnoměrně a tím je zvýšena 

jejich pevnost. Výhodou je také jejich dlouhá životnost.   

 

1.4.3 ŘETĚZY 

Zdvihací řetězy v provedení T povrchově zušlechtěné se doporučují používat pro ručně 

ovládaná zdvihadla nebo zdvihadla s motorickým pohonem s nízkými rychlostmi, které 

nepracují v abrazivním prostředí. Zdvihací řetězy provedení DAT povrchově kalené se 

doporučují používat pro zdvihadla s motorovým pohonem, které mají vysoké rychlosti 

v kombinaci s vysokou pracovní kapacitou, kde se požaduje odolnost proti otěru pro zvýšení 

životnosti řetězu. Povrchově kalené řetězy nejsou vhodné pro provoz v přenosných ručně 

ovládaných zdvihadlech. Zdvihací řetězy v provedení DAT mají vyšší povrchovou tvrdost, než 

je tvrdost jádra a jsou používány pro řetězová zdvihadla s motorovým pohonem, protože mají 

vyšší odolnost proti opotřebení. [10]
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PŘÍSLUŠENSTVÍ 

 

2 PŘÍSLUŠENSTVÍ 
Aby měl vrátek více možností uplatnění v praxi, existují k němu různé doplňky pro usnadnění 

manipulace či obsluhy a rozšíření funkcí. 

 

2.1 DOPRAVNÍ PLOŠINA A VÝKLOPKA 

Samotný stavební vrátek má na konci ocelového lana hák. Pro zdvihání materiálu na stavbě 

však často hák nestačí. Například pytle cementu se na hák připevní těžko. Proto existuje 

dopravní plošina, která se zavěsí na hák. Na ni je pak možno naložit prakticky cokoliv. Omezení 

se týká pouze hmotnosti a rozměru materiálu.  

Výklopka se využívá často pro převoz sutin, ale dá se jí užít i jinak. Zavěšuje se 

na hák stejným způsobem, jako dopravní plošina. 

 

  

Obr. 10 Dopravní plošina vrátku [6] 
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PŘÍSLUŠENSTVÍ 

 
2.2 OTOČNÉ RAMENO 

Konstrukce, která je nasazená na čepech, slouží k otáčení vrátku. Výhodou je nastavení délky 

ramene. 

 

2.3 KOLEJNICE S POJEZDOVÝMI KOLY 

Pro lepší manipulovatelnost s nákladem lze využít kolejnice. Na vrátek jsou místo konzole 

připevněna kolečka, která pojíždí po kolejnici. To znamená, že vrátek nemusí být pouze v jedné 

poloze, ale v závislosti na délce kolejnice může naložit nebo vyložit materiál na různých 

místech. 

Obr. 11 Otočné rameno vrátku [6] 

Obr. 12 Kolejnice [11] 
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3 VÝROBCI STAVEBNÍCH VRÁTKŮ 
Výrobců stavebních vrátků je na světovém trhu celá řada. V České republice se nacházejí 

výrobci různých typů zdvihacích zařízení, výrobce stavebních vrátků zde však nenajdeme. 

V Evropě najdeme nejvíce výrobců ve Španělsku a Francii. Mezi nejznámější patří například 

Umacon (Španělsko), Beta (Španělsko), Haemmerlin (Francie), Camac (Španělsko) nebo Rubi 

(Španělsko). Z dalších zemí to pak jsou Geda a Güde (Německo) nebo L'europea (Itálie). 

Produkty jednotlivých výrobců se kromě původu liší hlavně cenou. Ze zmíněných výrobců patří 

v České republice k oblíbeným například Beta, Camac nebo Haemmerlin. 

 

3.1 ŠPANĚLSKÝ VÝROBCE BETA 

Stavební vrátky Beta se díky svým vlastnostem staly velice platným a hojně rozšířeným 

pomocníkem každého stavebníka. Všechny stavební vrátky se vyznačují variabilním použitím, 

výkonným motorem, nízkou hmotností, jednoduchou manipulací, instalací, ovládáním, 

vysokou bezpečností a širokou nabídkou originálního příslušenství. [6] 

 

3.2 ŠPANĚLSKÝ VÝROBCE CAMAC 

Tradiční španělský výrobce profesionální stavební techniky, společnost Camac, vznikla ve 

dvacátých letech v Katalánsku, zpočátku jako výrobce kvalitních stavebních míchaček. 

Sortiment firmy se však rozšířil a v současné době je lídrem v oboru profesionálních zdvihacích 

zařízení, manipulačních a přepravních plošin. Ve svém výrobním programu nabízí mimo jiné i 

profesionální stavební vrátky a stavební výtahy včetně dalšího příslušenství. [5] 

 

3.3 FRANCOUZSKÝ VÝROBCE HAEMMERLIN 

Francouzská, původně strojírenský firma založená již v roce 1867, je v současné době lídrem 

na evropském trhu manipulační techniky pro stavbu výtahů, stavebních vrátků, koleček a shozů 

na suť. [5] 
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4 FUNKCE A POPIS KONSTRUKCE 
Stavební vrátek je poháněn motorem, jehož výstupní hřídel je vsunuta do převodovky, která je 

pomocí příruby přišroubována k motoru a pomocí patkové příruby přišroubována na základní 

kostru vrátku. Výstupní hřídel převodovky je spojen pomocí pera s kulatinou, která je přivařena 

k navíjecímu bubnu. Tím je zajištěna jeho rotace. Na bubnu je navíjeno lano, které je dírou 

vyvedeno na vnější část jeho bočnice, kde je uchyceno pomocí dvou šroubů. Kulatina je 

k bočnicím bubnu přivařena z obou stran a její druhý konec je obrobený a uložený v ložiskovém 

domku. Ten je pak přišroubován na bočnici kostry vrátku. Celá konstrukce je v tomto případě 

zavěšená na jeklovém rameni. Je však i mnoho dalších způsobů zavěšení.  

 

4.1 KULATINA 

Průměr kulatiny je volen na základě průměru navíjecího bubnu a průměru výstupního hřídele 

převodovky. Tato kulatina je vsunuta do navíjecího bubnu a svařena k němu. Následně je hřídel 

výstupní převodovky vsunuta do vyvrtaného otvoru kulatiny o stejné délce jako je výstupní 

hřídel převodovky. Tyto dvě části jsou spojeny perem, které je vloženo mezi drážku hřídele a 

vyřezanou drážkou kulatiny. Výstup kulatiny je upraven a vložen do ložiskového domku pro 

snížení koeficientu tření. 

Obr. 14 Kulatina 

Obr. 13 Svařenec bubnu s kulatinou 
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4.2 KOSTRA VRÁTKU 

Kostra vrátku je tvořena konstrukcí, která drží mechanismus vrátku pohromadě a slouží zároveň 

jako kryt. Je svařena ze dvou plechových částí o tloušťce 4 mm. Plechové části jsou opracovány 

laserem a druhá část ještě navíc i ohýbána na požadovaný tvar. Celá konstrukce je 

přišroubována na určitý nosný prvek. Rozměry konstrukce jsou přizpůsobeny všem ostatním 

částem stavebního vrátku tak, aby na ni mohly být bez problému umístěny. Zároveň je tvar 

konstrukce přizpůsobený tak, aby docházelo k bezpečnému chlazení motoru. 

 

 

Obr. 15 Kostra vrátku 
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5 NÁVRH JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT A JEJICH FUNKČNÍ 

VÝPOČTY 
Jedná se o části, které jsou na základě výpočtu navrženy a podle požadovaných parametrů 

zakoupeny, s výjimkou navíjecího lanového bubnu, který bude na základě výpočtu vyroben. 

Jedná se tedy o: 

• Ocelové lano 

• Navíjecí lanový buben 

• Převodovka 

• Pohonná jednotka 

Zadané hodnoty: 

➢ Nosnost:  𝑚 = 400 𝑘𝑔 

 

➢ Rychlost zdvihu: 𝑣 = 0,083 𝑚 ∙ 𝑠−1 

 

➢ Výška zdvihu:  ℎ = 5,5 𝑚 

 

5.1 OCELOVÉ LANO 

Lano je navíjeno na buben po celé jeho délce a až poté se začne navíjet jeho druhá vrstva. Tento 

chod zajistí vodorovná poloha bubnu. Na konci lana může být připevněn hák. 

 

5.1.1 NÁVRH OCELOVÉHO LANA: VÝPOČET 

• Síla v laně: 

𝐹𝐿 = 𝑚 ∙ 𝑔 [𝑁] (1) 

𝐹𝐿 = 400 ∙ 9,81 = 3924 𝑁 

𝐹𝐿 = 3924 𝑁 

Kde:  𝑚 = 400 𝑘𝑔, zadaná nosnost vrátku;      

  𝑔 = 9,81 𝑚 ∙ 𝑠−2, gravitační zrychlení. 

• Jmenovitá síla: 

𝐹𝑁 = 𝐹𝐿 ∙ 𝑘 [𝑁] (2) 

𝐹𝑁 = 3924 ∙ 2 = 7848 𝑁 

𝐹𝑁 = 7848 𝑁 
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Kde:  𝑘 = 2, součinitel bezpečnosti lana, volený dle normy ČSN 12385-4 pro pramenná lana 

k všeobecným zdvihacím účelům. [12] 

5.1.2 NÁVRH OCELOVÉHO LANA: ŘEŠENÍ 

Na základě výpočtu bylo zvoleno standardní šestipramenné ocelové lano se stejnosměrným 

smyslem vinutím a s počtem drátů 42 (6×7). Jeho délka je určena zadanou výškou zdvihu a 

volena o 0,5 m delší, než daná výška zdvihu. Průměr lana je volen tak, aby jeho únosnost byla 

vyšší, než je vypočítaná jmenovitá síla v laně.  

Parametry ocelového lana:  

➢ Průměr lana:  𝑑𝐿 = 4 𝑚𝑚  

 

➢ Délka lana:   ℎ𝐿 = 6 𝑚  

 

➢ Únosnost lana:  𝐹𝑗 = 10 𝑘𝑁  

 

➢ Pevnost lana:   1770 𝑀𝑝𝑎 

 

 

5.2 NAVÍJECÍ LANOVÝ BUBEN 

Tato součást je svařenec bubnové kulatiny a dvou bočnic plechu, které jsou dále přivařeny ke 

kulatině, která je spojena pomocí pera s výstupním hřídelem převodovky. Uvnitř bubnu je 

navíjeno lano. Jeho rozměry jsou dány výpočtem. 

Obr. 16 Průřez šestipramenného lana [13] 
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5.2.1 NÁVRH LANOVÉHO BUBNU 

• Teoretický průměr lanového bubnu: 

 

𝐷𝐵𝑚𝑖𝑛 = 𝑑𝐿 ∙ 𝛼 [𝑚𝑚] (3) 

𝐷𝐵𝑚𝑖𝑛 = 4 ∙ 10 = 40 𝑚𝑚 

𝐷𝐵𝑚𝑖𝑛 = 40 𝑚𝑚 

Kde: 𝑑𝐿 = 4 𝑚𝑚, průměr lana;        

  𝛼 = 10, součinitel poměru D/d volený pro bubny. [12] 

• Průměr lanového bubnu: 

𝐷𝐵 = 50 𝑚𝑚 

Pro vhodnější konstrukci je průměr lanového bubnu větší, než jeho teoretický (minimální) 

průměr. 

• Návrh šířky bubnu: 

𝑆𝐵 = 𝑑𝐿 ∙ 𝑧 [𝑚𝑚] (4) 

𝑆𝐵 = 4 ∙ 20 = 80 𝑚𝑚 

𝑆𝐵 = 80 𝑚𝑚 

 Kde: 𝑧 = 20, počet navinutých závitů lana, voleno. 

Obr. 17 Svařenec bubnu 
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• Tloušťka stěny bubnu: [20] 

𝑆𝑠 = 𝑑𝐿 ∙ 0,8 [𝑚𝑚] (5) 

𝑆𝑠 = 4 ∙ 0,8 = 3,2 𝑚𝑚 

𝑆𝑠 = 3,2 𝑚𝑚 

 

5.3 PŘEVODOVKA 

Stavební vrátky se vyrábějí v zásadě s třemi druhy převodovek, a to se závitovou (šnekovou), 

čelní nebo planetovou převodovkou navijáku. Každý typ má své výhody i nevýhody. 

 

5.3.1 ČELNÍ PŘEVODOVKA 

Čelní převodovky patří mezi základní typy převodovek pro spojení především s asynchronními 

motory. Mezi velké přednosti těchto reduktorů patří nízká osová výška a vysoká účinnost. [14] 

 

5.3.2 PLANETOVÁ PŘEVODOVKA 

Tento typ převodovky navijáku používá malá planetová kola, podobná jako nalezneme 

v automatických převodovkách. Výhodou jsou kompaktní rozměry, nízká hmotnost a cena. 

Hlavní nevýhodou je, že většina používá brzdu uvnitř bubnu, který se zahřívá při odvíjení lana 

pod zátěží. Tento typ převodovky používá většina navijáků. Při použití navijáků s planetovou 

převodovkou je nutné dodržovat časté přestávky na vychladnutí. [15] 

 

5.3.3 ZÁVITOVÁ („ŠNEKOVÁ") PŘEVODOVKA 

Šnekový převod je spojený s motorem pomocí ozubeného kola. Navijáky se šnekovou 

převodovkou jsou výborné i na udržení nákladu, stačí velmi malá brzdící síla. Nevýhodou 

těchto převodovek je nízká rychlost navijáku. Tyto převodovky se většinou používají 

u průmyslových navijáků. [15] 

 

5.3.4 NÁVRH PŘEVODOVKY: VÝPOČET 

• Návrhové výstupní otáčky převodovky: 

𝑛𝑣𝑛 =
𝑣

𝜋 ∙ 𝐷𝐵
 [𝑠−1] (6) 

𝑛𝑣𝑛 =
0,083

𝜋 ∙ 0,05
= 0,528 𝑠−1 

𝑛𝑣𝑛 = 0,53 𝑠−1 = 31,7 𝑚𝑖𝑛−1 
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Kde: 𝑣 = 0,083 𝑚 ∙ 𝑠−1, zadaná rychlost zdvihu. 

• Návrhový převodový poměr: 

𝑖𝑛 =
𝑛𝑀𝑛

𝑛𝑣𝑛

(7) 

𝑖𝑛 =
23,25

0,53
= 43,868 

𝑖𝑛 = 43,87 

Kde: 𝑛𝑀𝑛 = 23,25 𝑠−1, navrhované otáčky motoru získané ze vzorce (10) při návrhu 

motoru. 

• Návrhový jmenovitý moment na výstupním hřídeli: 

 

𝑀𝐵𝑛 = 𝐹𝐿 ∙
𝐷𝐵

2
 [𝑁𝑚] (8) 

𝑀𝐵𝑛 = 3924 ∙
0,05

2
= 98,1 𝑁𝑚 

𝑀𝐵𝑛 = 98,1 𝑁𝑚 

 

5.3.5 NÁVRH PŘEVODOVKY: ŘEŠENÍ 

Na základě výpočtu a také z hlediska konstrukce je vola čelní axiální převodovka od firmy 

RAVEO, typu CMG032 IEC_B14. [14] 

Skutečné (výsledné) hodnoty převodovky, provedení a konstrukce převodovky: 

➢ Výstupní moment:   𝑀𝐵 =  159 𝑁𝑚 

 

➢ Převodový poměr:   𝑖 = 44,18 

 

➢ Výstupní otáčky:  𝑛𝑣 = 31,7 𝑚𝑖𝑛−1 

 

➢ Radiální zatížení:   𝐹𝑟 =  6,5 𝑘𝑁 

 

➢ Axiální zatížení:   𝐹𝑎 =  1,3 𝑘𝑁 

 

➢ Pro výkon motoru:   550 𝑊 

 

➢ Průměr výstupní hřídele:  20 𝑚𝑚 

 

➢ Dvoustupňové provedení 
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➢ Připojení typu H – vstupní příruba s patkou 

Výstupem této převodovky je hřídel s perem E 128 V60×120. [14] 

 

5.4 POHONNÁ JEDNOTKA 

Většina stavebních vrátků používá jako pohonnou jednotku asynchronní elektromotor. Jeho 

mechanická konstrukce je standardizována, takže je vždy poblíž vhodný dodavatel. Existuje 

mnoho různých typů motorů, ale všechny fungují na stejném základním principu. Asynchronní 

motor má dvě hlavní složky – stator (stacionární motor část) a rotor (rotační část). Stator je 

pevně integrován do stacionární motorové části. Skládá se z tělesa pláště, ložiska, v němž je 

uložen rotor, ložiskový štít pro uložení ložisek, ventilátor pro chlazení motoru a krytu 

ventilátoru proti náhodnému kontaktu s rotujícím ventilátorem. Na straně statoru má motor 

spojovací skříňku pro připojení kabelů. [16] 

 

5.4.1 NÁVRH MOTORU: VÝPOČET 

Postup řešení při návrhu motoru: na základě výpočtu byla zvolena převodovka pro výkon 

motoru P = 550 W. Tento fakt bude ověřen v následujících výpočtech pro čtyřpólový motor. 

• Synchronní otáčky: 

𝑛𝑠𝑦𝑛 =
𝑓
𝑝
2

 [𝑠−1] (9) 

𝑛𝑠𝑦𝑛 =
50

4
2

= 25 𝑠−1 

𝑛𝑠𝑦𝑛 = 25 𝑠−1 = 1500 𝑚𝑖𝑛−1 

Obr. 18 Čelní převodovka [14] 
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Kde: 𝑝 = 4, počet pólů motoru, voleno;      

  𝑓 = 50 𝐻𝑧, frekvence motoru, daná hodnota výrobcem. 

• Návrhové otáčky motoru: 

𝑛𝑀𝑁 = 𝑛𝑠𝑦𝑛 −
𝑠 ∙  𝑛𝑠𝑦𝑛

100
(10) 

𝑛𝑀𝑁 = 25 −
7 ∙ 25

100
= 23,25 𝑠−1 

𝑛𝑀𝑁 = 23,25 𝑠−1 = 1395 𝑚𝑖𝑛−1 

Kde:  𝑠 = 7 %, skluz motoru, daná hodnota pro navrhovaný elektromotor. 

• Návrhový moment motoru: 

𝑀𝑀𝑁 =
𝑀𝐵

𝑖 ∙ 𝜂
 [𝑁𝑚] (11) 

𝑀𝑀𝑁 =
159

44,18 ∙ 0,96
= 3,749 𝑁𝑚 

𝑀𝑀𝑁 = 3,75 𝑁𝑚 

Kde: 𝜂 = 96 %, účinnost motoru, daná hodnota pro navrhovaný motor. 

• Návrhový výkon motoru: 

𝑃𝑁 = 𝑀𝑀𝑁 ∙ 2𝜋 ∙ 𝑛𝑀𝑁 [𝑊] (12) 

𝑃𝑁 = 3,75 ∙ 2𝜋 ∙ 23,25 = 547,815 𝑊 

𝑃𝑁 = 548 𝑊 

 

5.4.2 NÁVRH MOTORU: ŘEŠENÍ 

Motor je zvolen na základě vypočítaných návrhových hodnot a také v závislosti na typu 

převodovky. Jedná se o elektrický asynchronní motor od firmy RAVEO, typu RMY8024.  

Skutečné (výsledné) hodnoty a parametry motoru: [14] 

➢ Výkon:    𝑃 = 550 𝑊 

 

➢ Otáčky:    𝑛𝑀 =  1400 𝑚𝑖𝑛−1 

 

➢ Kroutící moment:   𝑀𝑀 =  3,75 𝑁𝑚 

 

➢ Počet pólů:    𝑝 = 4 
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➢ Frekvence:    𝑓 = 50 𝐻𝑧 

 

➢ Skluz:     𝑠 = 7 % 

 

➢ Účinnost:    𝜂 = 96 % 

 

➢ Hmotnost:    𝑚𝑀 = 10 𝑘𝑔 

 

➢ Provedení:    přírubové 

 

 

5.5 LOŽISKOVÝ DOMEK 

Ložiskové jednotky (domky) slouží k jednoduchému a hospodárnému uložení. Díky svým 

vlastnostem se ložiskové jednotky používají v zemědělství, strojírenství, textilním 

a potravinářském průmyslu, v dopravníkových systémech a výrobních linkách. Ložisková 

jednotka se skládá z tělesa odlitého z litiny nebo lisovaného z ocelového plechu s kulovou dírou 

a dvojitě zapouzdřeného kuličkového ložiska s vnějším kroužkem s kulovým povrchem. 

Ložiskové jednotky mohou vyrovnávat středně velké počáteční nesouososti, neumožňují však 

axiální posunutí, a tudíž jsou nevhodné jako axiálně volná ložiska. Ložiskové jednotky se 

stavěcím šroubem využívají unikátní technologii stavěcího šroubu s kuličkou na hrotu, která 

velmi účinně zabraňuje uvolňování stavěcího šroubu i při silných vibracích nebo rázovém 

zatížení. [17] 

Pro konstrukci je volen ložiskový domek GSFT_20 s upínacím ložiskem UK_205_G2 od 

výrobce SNR. [17] 

Parametry upínacího pouzdra: 

➢ Velikost připojovacího šroubu:  M10 

 

➢ Hmotnost:    𝑚𝐿𝐷 = 0,25 𝑘𝑔 

Obr. 19 Asynchronní motor [14] 
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Parametry upínacího ložiska: 

➢ Statická únosnost:    𝐶0 = 7,88 𝑘𝑁  
 

➢ Dynamická únosnost:   𝐶 = 14 𝑘𝑁  

 

➢ Vnitřní průměr:    𝑑𝐿𝑣 = 20 𝑚𝑚 

 

➢ Délka:     𝑠𝐿 = 15 𝑚𝑚  

 

 

 

Obr. 20 Ložiskový domek [17] 
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6 DŮLEŽITÉ PEVNOSTNÍ VÝPOČTY 
Mezi důležité pevnostní výpočty této konstrukce patří zatížení ložisek. Aby bylo zjištěno 

ekvivalentní zatížení ložiska a jeho trvanlivost, je nutné předtím spočítat kombinované radiální 

a axiální zatížení. Na těchto výpočtech bude ověřeno, že volené ložisko bude v konstrukci 

vhodné. Je to nejkritičtější část vrátku, co se týče zatížení. Ostatní výpočty proto nejsou tak 

důležité.  

6.1 ZATÍŽENÍ LOŽISEK 

Toto zatížení je počítáno s působící silou v laně, která je v poloze u krajnice bubnu. Důvodem 

je fakt, že na tomto místě má ložisko označené písmenem B největší zatížení. Ložisko A je 

součástí nakupované převodovky, ověřené výrobcem. Ložisko B je samostatnou nakupovanou 

komponentou, proto je třeba zkontrolovat výpočtem zatížení ložiska B v momentě, kdy je 

nejvíce namáháno.  

• Působící síly v ložiscích: 

Obrázek 21 Průběh zatěžování ložisek 

∑ 𝐹 = 0:                                 𝐹𝐴 − 𝐹𝐿 + 𝐹𝐵 = 0 (13) 

∑ 𝑀 = 0:           − 𝐹𝐿 ∙ 𝑙1 + 𝐹𝐵 ∙ (𝑙1 + 𝑙2) = 0 (14) 

Kde: 𝑙1 = 97 𝑚𝑚, vzdálenost od středu ložiska A k síle v laně 𝐹𝐿  působící v krajní poloze;

 𝑙2 = 16 𝑚𝑚, vzdálenost od středu ložiska B k síle v laně 𝐹𝐿  působící v krajní poloze. 

𝐹𝐿 ∙ 𝑙1 = 𝐹𝐵 ∙ (𝑙1 + 𝑙2) 

𝐹𝐵 =
𝐹𝐿 ∙ 𝑙1

(𝑙1 + 𝑙2)
 [𝑁] (15) 

𝐹𝐵 =
3924 ∙ 97

(97 + 16)
= 3368,389 𝑁 
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𝐹𝐵 = 3368 𝑁 

𝐹𝐴 = 𝐹𝐿 − 𝐹𝐵 [𝑁] (16) 

𝐹𝐴 = 3924 − 3368 = 556 𝑁 

𝐹𝐴 = 556 𝑁 

 

6.2 KOMBINOVANÉ RADIÁLNÍ A AXIÁLNÍ ZATÍŽENÍ 

• Poměr axiální síly a statické únosnosti:  

𝐹𝑎

𝐶0
=

1300

7880
= 0,165 (17) 

𝐹𝑎

𝐶0
= 0,165 

Kde:  𝐹𝑎 = 1300 𝑁, axiální síla převodovky;      

  𝐶0 = 7880 𝑁, statická únosnost ložiska. 

• Koeficient e [-] je volen v závislosti poměru axiální síly a statické únosnosti. Hodnota 

je převzata z tabulky od výrobce: 

𝑒 = 0,34 [17] 

• Porovnáním koeficientu e s poměrem axiální a radiální síly, budou zjištěny součinitele 

dynamického axiálního a dynamického radiálního zatížení: 

𝐹𝑎

𝐹𝑟
≤ 𝑒 (18) 

1300

6500
≤ 0,34 

0,2 ≤ 0,34 

Kde:  𝐹𝑟 = 6500 𝑁, radiální síla převodovky. 

• Jelikož poměr axiální a radiální síly je menší než koeficient e, tak jsou podle tabulky 

dosazeny následující hodnoty: 

 

Součinitel dynamického radiálního zatížení: 𝑋 = 1 

Součinitel dynamického axiálního zatížení: 𝑌 = 0 [17] 

 

 

• Dynamické ekvivalentní zatížení: 

𝑃𝑒 = 𝑋 ∙ 𝐹𝑟 + 𝑌 ∙ 𝐹𝑎  [𝑁] (19) 
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𝑃𝑒 = 1 ∙ 6500 + 0 ∙ 1300 = 6500 𝑁 

𝑃𝑒 = 6500 𝑁 

Dynamické ekvivalentní zatížení je menší než dynamická únosnost ložiska, tudíž může 

být vypočítána jeho trvanlivost.  

 

6.3 TRVANLIVOST LOŽISKA 

Jelikož frekvence otáčení ložiska je konstantní, tak lze vyjádřit trvanlivost ložiska v provozních 

hodinách určit podle vztahu: 

𝐿10 = (
𝐶

𝑃𝑒
)

𝑎

∙
60 ∙ 𝐿𝑅 ∙ 𝑛𝑅

60 ∙ 𝑛𝑣
  [ℎ𝑜𝑑] (20) 

𝐿10 = (
14000

6500
)

3

∙
106

60 ∙ 31,7
= 5253,316 ℎ𝑜𝑑 

𝐿10 = 5253 ℎ𝑜𝑑 

Kde:  𝐶 = 4000 𝑁, dynamická únosnost ložiska;       

 𝑎 = 3, daný výpočtový koeficient pro kuličková ložiska; [18]   

 60 ∙ 𝐿𝑅 ∙ 𝑛𝑅 = 106,  smluvní hodnota 106  otáček odpovídající základní dynamické 

únosnosti každého ložiska uvedeného v katalogu a tento počet otáček je považován za 

základní výpočtovou trvanlivost ložiska. [18] 

Tato výsledná hodnota trvanlivosti spadá do intervalu doporučených hodnot pro stroje 

na krátkodobý nebo přerušovaný provoz, dílenské kladkostroje, stavební stroje a zařízení. [18] 

Dá se tedy říci, že je toto ložisko vhodné i do konstrukce stavebního vrátku.  
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ZÁVĚR 
Úkolem této bakalářské práce bylo shromáždit přehled existujících řešení a výrobců různých 

typů stavebních vrátků, vypracování návrhu stavebního vrátku dle zadaných parametrů 

vč. funkčního výpočtu zařízení, návrhu jednotlivých komponent a důležitých pevnostních 

výpočtů. Cílem konstrukční části bylo nakreslit celkovou sestavu zařízení a vybrané výrobní 

výkresy. 

Po zpracování přehledu nejdůležitějších typů stavebních vrátků a jejich evropských 

výrobců bylo přistoupeno k samotnému návrhu stavebního vrátku dle zadaných parametrů. 

Prvním krokem k tomuto cíli bylo zjištění jmenovité síly lana, která musela být menší než 

únosnost lana. Na základě toho byl zvolen průměr lana. Následoval výpočet pro konstrukci 

navíjecího bubnu. Z těchto hodnot byly vypočítány návrhové parametry, na základě kterých 

byla zvolena převodovka CMG032 IEC_B14 od výrobce RAVEO. Asynchronní motor 

RMY8024 byl poté zvolen od stejného výrobce kvůli přesným připojovacím rozměrům 

k převodovce a také proto, že je dodáván společně s převodovkou i jako celek. Kontrolním 

výpočtem bylo ověřeno, že v asynchronní motor (RMY8024) je opravdu vhodný pro konstrukci 

navrhovaného stavebního vrátku. Nakonec bylo třeba ještě zvolit vhodné ložisko. Z důvodu 

menšího namáhání ložisek bylo zvoleno ložisko umístěné v ložiskovém domku, konkrétně šlo 

o typ UK_205_G2 v ložiskovém domku GSFT_20 od výrobce SNR. Na základě ekvivalentního 

zatížení ložiska byla pak spočítána jeho trvanlivost a z té bylo zjištěno, že volené ložisko je 

vhodné pro navrhovaný stavební vrátek. 

Konstrukční část obsahuje kromě celkové sestavy zařízení také kusovník, svařenec 

navíjecího bubnu s kulatinou, svařenec kostry vrátku a jednotlivé výrobní výkresy pro části 

těchto svařenců, které obsahují informace k obrobení.    
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

a [–] Výpočtový koeficient pro kuličková ložiska 

C [kN] Dynamická únosnost ložiska 

C0 [kN] Statická únosnost ložiska 

DB [mm] Průměr lanového bubnu 

DBmin [mm] Teoretický průměr lanového bubnu 

dL [mm] Průměr lana 

dLv [mm] Vnitřní průměr ložiska 

e [–] Porovnávací koeficient 

f [Hz] Frekvence motoru 

Fa [kN] Axiální zatížení 

FA [N] Zatížení ložiska A 

FB [N] Zatížení ložiska B 

Fj [kN] Únosnost lana 

FL [N] Síla v laně 

FN [N] Jmenovitá síla 

Fr [kN] Radiální zatížení 

g [m∙s-2] Gravitační zrychlení 

h [m] Výška zdvihu 

hL [m] Délka lana 

i [–] Převodový poměr 

in [–] Návrhový převodový poměr 

k [–] Součinitel bezpečnosti lana 

l1 [mm] Vzdálenost od středu ložiska A k síle v laně 𝐹𝐿 

L10 [hod] Trvanlivost ložiska v provozních hodinách 

l2 [mm] Vzdálenost od středu ložiska B k síle v laně 𝐹𝐿 

m [kg] Nosnost stavebního vrátku 

MB [Nm] Výstupní moment převodovky 

MBn [Nm] Návrhový jmenovitý moment na výstupním hřídeli převodovky 

mLD [kg] Hmotnost ložiskového domku 

MM [Nm] Kroutící moment 

mM [kg] Hmotnost motoru 

MMn [Nm] Návrhový moment motoru 
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nM [s-1] Otáčky motoru 

nMn [s-1] Návrhové otáčky motoru 

nsyn [s-1] Synchronní otáčky 

nv [min-1] Výstupní otáčky převodovky 

nvn [s-1] Návrhové výstupní otáčky převodovky 

P [W] Výkon motoru 

p [–] Počet pólů motoru 

Pe [N] Dynamické ekvivalentní zatížení ložiska 

Pn [W] Návrhový výkon motoru 

s [%] Skluz motoru 

SB [mm] Šířka bubnu 

sL [mm] Délka ložiska 

Ss [mm] Tloušťka stěny bubnu 

v [m∙s-1] Rychlost zdvihu 

X [–] Součinitel dynamického radiálního zatížení 

Y [–] Součinitel dynamického axiálního zatížení 

z [–] Počet navinutých závitů lana 

α [–] Součinitel poměru pro bubny 

η [%] Účinnost motoru 
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