
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ 
ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A ODPRAVNÍHO 
INŽENÝRSTVÍ  

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING 

 

DVEŘE PRŮMYSLOVÝCH VOZOKOMOROVÝCH PECÍ 
DOORS OF BOGIE-HEARTH INDUSTRIAL FURNACES 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR´S THESIS 

AUTOR PRÁCE   PAVEL VACHEK 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE  doc. Ing. MIROSLAV ŠKOPÁN, CSc. 
SUPERVISOR 

BRNO 2011   



2 
 

Zadání závěrečné práce 

 
Stručná charakteristika problematiky úkolu: 

 

Proveďte rozbor způsobů otevírání dveří průmyslových vozokomorových pecí. Proveďte 

kritický rozbor jednotlivých systémů a to zejména s ohledem na jejich způsob pohonu. 

 

Cíle bakalářské práce: 

 

Technická zpráva obsahující: 

- rozbor způsobů otevírání dveří průmyslových vozokomorových pecí, 

- výpočet zvolené varianty dle pokynů vedoucího BP. 

Výkresová dokumentace: 

- sestava zvolené vypočtené varianty, 

- podsestavy a dílenské výkresy dle pokynů vedoucího BP. 
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Anotace 

 
 Tato bakalářská práce se zabývá způsoby otevírání dveří průmyslových 

vozokomorových pecí. V práci jsou uvedeny a popsány jednotlivé používané způsoby 

a provedeno jejich srovnání, zejména s ohledem na způsob pohonu. Pro ilustraci jsou 

doplněny obrázky zařízení vytvořené v programu AutoDesk Inventor 2009. Znalosti potřebné 

pro provedení této bakalářské práce jsem získal jako zaměstnanec v konstrukční kanceláři 
firmy LAC, s.r.o. 

Součástí práce je návrh nového řešení s použitím tlačného řetězu pro pec VKT 

3000/12. Návrh zahrnuje výpočet pro určení parametrů pohonu a sestavný výkres řešení. 

Vyhodnocení nového řešení je provedeno na základě srovnání s nejpoužívanějším způsobem 

zdvihu dveří v současnosti. 

 

Klí čová slova 

 
Vozokomorová pec, otevírání dveří, tlačný řetěz. 

 

Annotation 

 
This bachelor´s thesis deals with ways of  opening the doors of bogie – hearth 

industrial furnaces. There are listed and described each used different ways and done their 

comparisons with regard to their means of propulsion. To illustrate there are shown images of 

furnaces created with Autodesk Inventor 2009. Necessary knowledges to make this thesis, I 

have got as an employee in a firm LAC. 

 Part of the work is to design new solution using a thurst chain for furnace 

VKT3000/12. New solution includes a calculation to determine the parameters of the drive 

and the technical drawing. Evaluate the new solution is based on comparing with the most 

widely used method at present. 

 

Key words 

 
Bogie – hearth industrial furnace, opening the doors, thurst chain. 
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Úvod 
 
 Průmyslové vozokomorové pece (dále jen pece VKT) se používají ve strojírenském 

a sklářském průmyslu, kde je potřeba přesného rozložení teploty s říditelným vzestupem 

a poklesem teplot řízeným chlazením. Mají topené boky, záda, dveře a vůz. Topení je 

realizováno odporovým drátem. Pece VKT umožňují otevření dveří při pracovní teplotě. 
Používají se zejména pro kalení a popouštění oceli, umělé stárnutí, vytvrzování, tepelné 

zpracování kovů, na dochlazování skla, ohřev a následné řízené chlazení na odstranění pnutí 

ve skle, výpal dekorů a spékání skla. Dno pece je tvořeno vozem pohybujícím se po kolejích, 

který umožňuje zakládání těžkých a rozměrných vsázek pomocí jeřábu [1]. 
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1 Popis konstrukce průmyslových vozokomorových pecí 
 

Pece VKT jsou pece, určené do těžkých provozů a podle toho také vypadá jejich 

konstrukční provedení.  

Na obr. 1 je zobrazena pec VKT 3000/12 s hydraulicky otevíranými dveřmi svisle 

nahoru a elektricky poháněným vozem.  

Mezi základní části pece patří: 
- komora, dveře, vedení dveří, vůz, koleje, větrací klapka. 

 

 
Obr. 1 Pec VKT3000/12 

 

 

 

1.1 Komora pece 
 

Komora pece (obr. 2) je tvořena rámem a izolací. Rám je svařenec, jehož nosná část je 

tvořená z plnostěnných ocelových nosníků- „L“ profil ů a stěny jsou vyloženy plechy. Plášť 
pece je odvětraný, což napomáhá snížení teploty na plášti, zabránění kondenzace vlhkosti 

a následnému rezivění ocelového rámu. Izolace pece se skládá z tzv. izobloků, což je stlačená 

izolační rohož poskládaná do bloku. Stlačením se zvyšuje měrná hmotnost izolační rohože, 

což má za následek zlepšení izolačních vlastností. Izobloky jsou ke stěnám rámu pece 

připevněny pomocí kotev. Topení pece je zajištěno tvarovaným odporovým drátem, tzv. 

topnými meandry. 
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Obr. 2 Komora pece 

 

1.2 Dveře pece 
 

Dveře (obr. 3) uzavírají vstup do pece. Jsou tvořeny rámem a izolací. Rám je svařenec 

z plechových ohýbaných profilů a izolaci tvoří, stejně jako u komory pece, izobloky. Topení 

pece je zajištěno topnými meandry umístěnými na vnitřní straně dveří. Dveře velkých pecí 

VKT, které dosahují hmotnosti několika set kilogramů, bývají vybaveny závěsnými oky 

umožňujícími použití jeřábu při jejich montáži. 

Dveře mohou být otevírány různými způsoby, mezi nejpoužívanější patří: 
- manuální otevírání dveří, 
- zdvih dveří pomocí motoru s převodovkou přes řetězový převod, 

- zdvih dveří pomocí tekutinových mechanismů (pneumatika, hydraulika). 

 

 
Obr. 3 Dveře pece 
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1.3 Vedení dveří 
 

Vedení dveří (obr. 4) slouží k zajištění přímočarého vertikálního pohybu dveří při 
jejich otevírání a zavírání. Při zavírání jsou dveře dotlačeny k peci a tím dotěsněny. Jedná se 

o plechové ohnuté díly přimontované k čelu rámu pece, v horní části spojené příčníkem. 

Ve vedení je vypálena drážka ve tvaru hokejky, která zajišťuje požadovaný pohyb dveří 
a jejich dotěsnění. Dveře se při otevírání nejprve oddálí od pece a poté se otevřou směrem 

nahoru. Vedení je v polovině výšky dělené pro umožnění jejich demontáže při převozu pece. 

 

 
Obr. 4 Vedení dveří 

 

1.4 Vůz pece 
 

Dno pece tvoří vůz (obr. 5), který umožňuje zakládání velkých a rozměrných vsázek 

pomocí jeřábu. Vůz se pohybuje po kolejnicích na pojezdových litinových kolech. Ovládání 

vozu může být manuální za pomocí táhla nebo automatické pomocí motoru s převodovkou. 

Při použití motorického pohonu je poloha vozu snímána koncovými spínači, které zajistí 

zastavení vozu v požadovaném místě. Frekvenční měnič zajišťuje pomalé a bezpečné rozjetí 

vozu a jeho zastavení. 

Vůz je tvořen rámem a izolací. Rám je svařenec z trubkových profilů obdélníkového 

průřezu a plechů. Izolace se skládá z izolačních cihel a izolační desky. V betonových 

tvarovkách jsou uloženy topné spirály. Ložnou plochu vozu tvoří SiC desky, které chrání 

topné spirály a zabraňují zapadávání okují. 
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Obr. 5 Vůz pece 

 

1.5 Koleje pece 
 

Koleje pece (obr. 6) slouží pro pohyb vozu při zavážení vsázky do pece. Součástí 

kolejí jsou dorazy koncových spínačů vozu. Koleje mohou být uloženy na podlaze nebo 

zapuštěny v podlaze a zabetonovány. Zapuštění kolejí do podlahy se provádí v případě, kdy je 

potřeba mít podlahu před pecí bez překážek, např. pro manipulaci s materiálem pomocí 

vysokozdvižného vozíku. 

 

 
Obr. 6 Koleje pece 

 

 

1.6 Větrací klapka 
 

Větrací klapka (obr. 7) slouží k odvětrání spalin z pece a ke snížení teploty v peci. 

Ovládání klapky může být ruční pomocí páky nebo automatické pomocí servopohonu Belimo. 

Pro menší potřebnou ovládací sílu je klapka vybavena protizávažím. 
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Obr. 7 Větrací klapka 

 

2 Značení průmyslových vozokomorových pecí 
 

Pece VKT se vyrábějí v mnoha velikostech a velikost pece je zřejmá z jejího označení. 

Příklad označení ve firmě LAC s.r.o: VKT 3000/12 
VKT … vozokomorová pec pro tepelné zpracování 

3000 … objem vnitřního prostoru pece v litrech (3000 litrů) 

12 …… max. dosažitelná teplota ve stovkách °C (1260°C) 

 

2.1 Funkční rozměry 
 

Funkčními rozměry, kterými je definována každá pec, jsou: 

v … výška [m] - vzdálenost mezi ložnou plochou vozu a vnitřní stranou stropu   

        pece, 

š … šířka [m] - šířka ložné plochy vozu, 

h … hloubka [m] - délka ložné plochy vozu, 

      nV … nosnost vozu [kg] - maximální přípustná hmotnost vsázky pokládané na vůz. 

 

 

 

3 Způsoby otevírání průmyslových vozokomorových pecí 
 

Pro zavezení vsázky do pece a její vyvezení z pece je nezbytné otevření dveří. 
V okamžiku otevření dochází k velkým tepelným ztrátám, způsobeným únikem tepla z pece. 

Tato skutečnost má nepříznivý vliv na spotřebu elektrické energie. Proto je kladen důraz 

na dobu, po kterou je pec otevřena. Tepelné ztráty lze ovlivnit rychlostí otevření a zavření 

dveří a rychlostí vyjetí a zajetí vozu. Jednotlivé činnosti mohou být provedeny manuálně nebo 

automatizovaně.  
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Tato bakalářská práce je zaměřena na způsoby otevírání dveří a druhy pohonů. 

Otevření dveří se dá realizovat několika různými způsoby: 

- manuální otevírání dveří, 
- zdvih dveří pomocí motoru s převodovkou přes řetězový převod, 

- zdvih dveří pomocí tekutinových mechanismů (pneumatika, hydraulika). 

 

 

3.1 Manuální otevírání dveří 
 

Při manuálním otevírání (obr. 8) jsou dveře zavěšeny na „C“ rameni a otevírány 

do boku. Pro uchopení jsou vybaveny plastovými madly. Otáčení „C“ ramene je zajištěno 

odvalováním se po ocelové kalené kuličce (obr. 9), která zastává funkci axiálního ložiska. 

Kulička je uložena v sedle vytvořeném na čele seřizovacího šroubu a v pouzdře „C“ ramene. 

Pomocí seřizovacího šroubu je možné dveře výškově seřídit. Poloha dveří je snímána 

koncovými spínači, které zajistí vypnutí topení při jejich otevření. Zajištění dveří v zavřeném 

stavu a jejich dotěsnění k peci je provedeno dvojicí upínek na každé straně. 
Tento způsob otevírání dveří je, z hlediska konstrukce, nejjednodušší možný a tím 

pádem i nejlevnější. Nevyžaduje žádnou údržbu a nehrozí porucha. Není potřeba demontovat 

žádnou část zařízení z důvodu přepravy. Používá se zpravidla u pecí menších rozměrů 

a v případech, že nad pecí není dostatek místa pro otevření dveří ve svislém směru. Klade 

větší nároky na obsluhu pece, která musí být z bezpečnostních důvodů vybavena ochranným 

oděvem. Doba, po kterou je pec otevřena, je v porovnání s automatickým otevíráním delší. 

 

 
Obr. 8 Manuální otevírání 
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Obr. 9 Otáčení „C“ ramene 

 

 

 

Shrnutí 

 

Výhody: 

- jednoduchá, levná konstrukce, 

- žádná údržba, 

- bezporuchovost, 

- není třeba demontovat žádnou část z důvodu přepravy, 

- možnost okamžitého otevření pece při výpadku proudu (zabránění znehodnocení 

vsázky). 

 

Nevýhody: 

- větší nároky na obsluhu, 

- delší doba otevření pece v porovnání s automatickým provedením zdvihu dveří 
ve svislém směru. 

 

 

3.2 Zdvih dveří, zavěšených na řetězu, pomocí motoru s převodovkou 
 

Provedení je zobrazeno na obr. 10. Dveře se otevírají směrem nahoru a pohybují se 

ve vedení. Jsou opatřeny vodícími kladkami, které zajišťují požadovaný pohyb dveří 
odvalováním se v drážkách vedení. Dotěsnění dveří je uskutečněno jejich vlastní vahou. 

Hnacím prvkem zdvihu dveří je převodovka (obr.11), jejíž kroutící moment je přenášen 
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dvojicí jednořadých válečkových řetězů přes soustavu řetězových kol. Převodovka i řetězová 

kola jsou uložena ve spojnici vedení, která je tvořena plechovým dílem, ohnutým do tvaru 

„U“. Na jednom konci řetězu jsou zavěšeny dveře, na druhém potom protizávaží pohybující 

se ve vedení. Protizávaží usnadňuje práci převodovky.  

 Spolehlivost tohoto způsobu pohonu je dána správným nadimenzováním převodovky 

a výběrem vhodného řetězu. Vstupní veličinou pro určení správných parametrů komponent je 

rychlost zdvihu a hmotnost dveří. Ta se skládá z hmotnosti rámu a izolace.  

Řetěz je třeba dimenzovat s dostatečnou bezpečností tak, aby zatížení řetězu 

při přetržení bylo několikanásobně vyšší než skutečné zatížení dveřmi. Hodnotu tohoto 

zatížení lze určit například ze strojnických tabulek [2]. 

Převodovku je třeba volit tak, aby byla schopna vyvinout několikanásobně vyšší 

kroutící moment Mk než je Mk potřebný pro zdvih dveří. 
Tento způsob pohonu vyžaduje pravidelnou údržbu, která zahrnuje kontrolu 

dostatečného promazání pohyblivých ploch. Vypracuje se tzv. mazací plán (tab. 1). Z důvodu 

přepravy je třeba demontovat horní část vedení dveří se spojnicí, obsahující převodovku 

a řetězový převod. 

V případě nutnosti pohybu obsluhy v prostoru pod dveřmi, je třeba z bezpečnostních 

důvodů dveře mechanicky zajistit, aby nedošlo k jejich zavření při případném přetržení 

řetězu. Z důvodu hrozby přetržení řetězu, není tento způsob v současné době tak rozšířen, 

jako použití tekutinových mechanismů, které jsou popsány v kapitole 4.3. Důvodem 

pro použití uvedeného řešení bývá velký zdvih dveří, který by jinými používanými způsoby, 

např. tekutinovými mechanismy, nebyl možný z důvodu omezeného zdvihu válců. 

 

Tab. 1 Mazací plán pecí VKT  

Mazací místo Interval kontroly a 

doplnění maziva 

Doporučený typ 

maziva 

Kluzná ložiska vodících kladek dveří 1 x za 6 měsíců WD 40 spray 

Řetězové převody zvedání dveří 1 x za 6 měsíců WD 40 spray 

Vedení protizávaží dveří 1 x za 3 měsíce WD 40 spray 

Šnekové převodovky zvedání dveří 1 x za 1 rok Převodový olej 

Ložiska motorů šnekových převodovek 1 x za 1 rok LITHIUM GREASE 
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Obr. 10 Zdvih dveří pomocí řetězu s převodovkou 

 
Obr. 11 Převodovka [3] 

 

Shrnutí 

 

Výhody: 

- možnost realizace velkých zdvihů, 

- nízká cena energie, 

- dobrá dostupnost energie. 

 

 

 



17 
 

Nevýhody: 

- hrozba přetržení řetězu, 

- zvýšená hmotnost pece z důvodu použitého protizávaží, 

- údržba. 

 

 

3.3 Zdvih dveří pomocí tekutinových mechanismů 
 

K pohonu zdvihu dveří se v dnešní době používá v převážné většině tekutinových 

mechanismů. Je to dáno jejich výhodnými vlastnostmi a větší bezpečností provozu, než 

při použití zdvihu pomocí řetězu. Zamezení nežádoucího spadnutí dveří při výpadku energie 

je zabezpečeno příslušnými ventily. 

Tekutinové mechanismy se dělí na: 

- pneumatické - tekutinou je stlačený vzduch, 

- hydraulické - tekutinou je kapalina. 

 

 

3.3.1 Pneumatické mechanismy 
 

Pohyb a vzhled dveří je stejný, jak bylo uvedeno v kapitole 4.2. Hnacím prvkem 

zdvihu dveří je pneumatický válec (obr. 12), který je zavěšen na kyvné přírubě na spojnici 

vedení. Jako zdroj stlačeného vzduchu se používá centrální rozvod, pokud jím firma 

disponuje. V opačném případě se musí použít kompresor. Stlačený vzduch musí být 

pro spolehlivou činnost pneumatického mechanismu zbaven mechanických nečistot, vlhkosti 

a vody a přimazán olejovou mlhou k zabezpečení mazání pohybujících se částí 

pneumatického mechanismu. Hodnoty čistoty stlačeného vzduchu jsou uvedeny v tab. 2. 

Pro pneumatické mechanismy je dostačující třída 4 případně 5 [4]. K propojení jednotlivých 

prvků se používají trubky nebo hadice.  

Výhodou pneumatických mechanismů je vyšší dosahovaná rychlost vykonávaných 

pohybů, než je tomu u hydraulických mechanismů. Je to dáno nižší viskozitou použitého 

media [5]. Případné úniky tlakového vzduchu z důvodu netěsností lze jednoduše zjistit 

poslechem nebo poklesem hodnoty tlaku na manometru. Zapojení pneumatických obvodů je 

jednoduché a zvládne jej proškolená osoba podle pneumatického schématu. K největším 

dodavatelům pneumatických válců a příslušenství patří firma FESTO, která nabízí i kvalitní 

technickou podporu a poradenství. 
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Obr. 12 Pneumatický válec [6] 

 

Tab. 2 Tabulka kvality stlačeného vzduchu [4] 

třída mechanické částice obsah vody obsah oleje 

 max. velikost 

částic [µm] 

max. 

koncentrace 

částic [mg . m-3] 

Max. rosný 

bod [°C] 

max. 

koncentrace 

oleje [mg . m-3] 

1 0,1 0,1 -70 0,01 

2 1 1 -40 0,1 

3 5 5 -20 1 

4 15 8 +3 5 

5 40 10 +7 25 

6 - - +10 - 

7 - - nedefinováno - 

 

Pneumatických mechanismů se jako pohonu zdvihu dveří používá převážně tam, kde 

je požadován rychlý pohyb dveří. Jedná se zpravidla o pece s dveřmi o nižších hmotnostech, 

jako jsou např. sušárny. Své uplatnění nacházejí u průběžných sušáren, kde ovládají otevírání 

a zavírání dveří sušárny nebo pohyb přepážek, oddělujících jednotlivé topné zóny. Pro pece 

VKT je použití pneumatických mechanismů nevhodné. 

 

Shrnutí 

 

Výhody: 

- vysoká dosahovaná rychlost pohybu, 

- snadné zjištění unikajícího vzduchu, 

- snadné zapojení, 

- nezávadnost pracovního média, nehrozí znečištění při úniku, 

- možnost napojení na centrální rozvod. 
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Nevýhody: 

- nutnost úpravy tlakového vzduchu, 

- omezený zdvih, 

- malé zdvihové síly. 

 

 

3.3.2 Hydraulické mechanismy 
 

Provedení zdvihu dveří, využívající jako pohon hydraulických (obr. 13) 

a pneumatických mechanismů je velice podobné. Hnacím prvkem zdvihu dveří je hydraulický 

válec, který je kyvně zavěšen na spojnici vedení. Pracovní kapalina (minerální olej) koluje 

v uzavřeném okruhu a nachází se v nádrži hydraulického agregátu. Potřebný pracovní tlak 

kapaliny zajišťuje zubový hydrogenerátor. Agregát bývá umístěn na boku pece v blízkosti 

dveří. K propojení agregátu a hydraulických válců se používá potrubí, přípojky a tlakové 

hadice. V hydraulických mechanismech dochází k hydraulickým ztrátám vlivem tření 

kapaliny a vlivem místních ztrát, z toho důvodu by měly být délky hadic co nejkratší a počet 

kolen co nejmenší [7]. 

U hydraulických mechanismů je pracovní tlak tekutiny několikanásobně vyšší, než 

u pneumatických. Z této skutečnosti vyplývá, že při použití válců o stejných průměrech pístů 

dokáže hydraulický válec vyvinout několikanásobně vyšší zdvihovou sílu.  

Dveře pecí VKT dosahují hmotnosti řádově ve stovkách kilogramů, proto je použití 

hydraulických mechanismů vhodnější než mechanismů pneumatických. Jejich použití je však 

omezeno velikostí zdvihu. Při větších zdvizích než je maximální zdvih válce, bývá použit 

způsob pomocí převodovky a řetězů, popsaný v kapitole 4.2. Při úniku hydraulického oleje 

hrozí znečištění prostředí. Montáž hydraulického zařízení musí provádět specializovaný 

pracovník. Tento způsob pohonu zdvihu dveří je v současné době u pecí VKT 

nejpoužívanější. 

 

Shrnutí 

 

Výhody: 

- velké zdvihové síly, 

- spolehlivost, 

- bezpečnost. 

 

Nevýhody: 

- možnost úniku hydraulického oleje a znečištění prostředí, 

- zprovoznění specializovaným pracovníkem, 

- omezený zdvih. 
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Obr. 13 Zdvih dveří pomocí přímočarých hydromotorů 

 

 

4 Návrh zdvihu dveří s použitím tlačného řetězu 
 
Cílem návrhu nového způsobu zdvihu dveří je odstranění nevýhod jednotlivých 

používaných způsobů a sloučení jejich výhod. Jak vyplívá ze shrnutí na konci každé kapitoly, 

ideální řešení by mělo splňovat následující předpoklady: 

- umožnit dostatečně rychle otevřít dveře, 

- vyvinout velkou zdvihovou sílu, 

- dosahovat značného rozsahu zdvihů, 

- zajistit bezpečný a spolehlivý provoz s minimální údržbou, 

- schopnost pracovat v prostředí sléváren, kalíren apod., 

- dostupnost a nízká cena energie, 

- snadnost montáže, 

- nízké nároky na obsluhu, 

- možnost automatizace. 

 

V následujících kapitolách bude rozvedena myšlenka možnosti použití tlačného řetězu, 

jako nového způsobu pohonu zdvihu dveří. 
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4.1 Popis řešení zdvihu dveří s použitím tlačného řetězu 
 

Nové řešení s použitím tlačného řetězu (obr. 14) vychází z konstrukce uvedených 

automatizovaných způsobů zdvihu dveří. Dveře se pohybují vertikálně ve vedení. Hnacím 

prvkem zdvihu dveří je dvojice tlačných řetězů LinkLift SERAPID , které jsou umístěny 

pod dveřmi na krajích a jsou připevněny k rámu pece pomocí šroubů. Jak bude uvedeno 

v kapitole 5.2, náklad, který řetěz zvedá, se musí pohybovat ve vertikálním vedení. Dveře 

vykonávají vertikální pohyb, ale ve své dolní poloze se přiblíží k peci k zajištění jejich 

dotěsnění. Z tohoto důvodu není možné tlačný řetěz připevnit přímo na dveře. Je třeba jej 

připevnit na překlad, který je umístěn pod dveřmi a který se pohybuje ve vedení dveří pouze 

vertikálně. Pohyb ve vedení, stejně jako u dveří, zajišťují rolny. Na horní ploše překladu jsou 

připevněny prizmatické kolejnice. Spodní strana dveří je vybavena konzolami s rolnami 

pro vysoké zatížení, které spolu s prizmatickými kolejnicemi zajistí horizontální pohyb dveří, 
nezbytný pro jejich dotěsnění při vertikálním pohybu řetězu. 

Pro výběr vhodné velikosti tlačného řetězu a určení potřebného výkonu motoru se 

provede výpočet dle postupu popsaného níže, v kapitole 5.2.1. Pro názornost je výpočet 

uveden i s komentářem pro pec VKT 3000/12.  

Řešení je doplněno, dle pokynu vedoucího práce, sestavným výkresem. 

 

 
Obr. 14 Zdvih dveří pomocí tlačných řetězů SERAPID 
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4.2 Popis tlačného řetězu 
 

Tlačný řetěz označený LinkLift (obr. 15), vyvinutý firmou SERAPID spojuje 

přednosti jiných pohonů a eliminuje jejich nedostatky. Dá se považovat za možnou náhradu 

hydraulického válce. 

 

Výhody [8]: 

 

- opakovatelné zastavení nákladu v přesnosti na milimetry dokonce i při vysoké 

rychlosti, 

- standardní rychlost zdvihu až 300mm/s (možnost i větší), 

- nosnost až 10 tun při zdvihu do 7 m, 

- stálá poloha bez prokluzu, 

- nenáročné na prostor – zásobník řetězu, 

- jednoduché nastavení, 

- 80% účinnost systému, 

- dlouhá životnost a malá údržba. 

 
Obr. 15 Tlačný řetěz Linklift SERAPID [8] 

 

Články řetězu (obr. 16) se skládají ze dvou čelních ocelových destiček s výřezy, které 

jsou propojeny dvěma řadami os. Osy mají na svých koncích kolečka, která slouží pro pohyb 

a vedení sloupu řetězu. 

Osy v jedné řadě spojují články trvale, ale jsou schopny se otáčet. Osy v další řadě 
pomáhají podepřít sousední články mezi sebou a zajišťují jejich zamčení. Tím je řetěz 
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schopný vytvořit pod zatížením tuhý nosný sloup. V dolní poloze, u pohonné jednotky, je 

zámek odemčen a řetěz je uschován do zásobníku.  

Pohonnou jednotku tvoří hřídel s pastorkem poháněný převodovkou. Součástí pohonné 

jednotky je zásobník řetězu, kam se řetěz ukládá při klesání sloupu řetězu [8]. 

 

Zásady při montáži pro správnou funkci tlačných řetězů LinkLift SERAPID [8] 

 

K zajištění správné funkčnosti celého zařízení musí být splněny následující podmínky: 

- pro zajištění uzamčených článků musí být po celou dobu zdvihu břemeno vedeno, 

- břemeno musí ležet na ploše, která je v pravém úhlu k vedení, 

- pohonná jednotka musí být vodorovně připevněna k základně. 
  

 
Obr. 16 Článek řetězu SERAPID [8] 

 

4.2.1 Výpočet parametrů pohonu tlačného řetězu 

 
Vstupní veličinou pro výpočet řetězu je zdvihová síla Fz. Je nutné ji znát k určení 

výstupní veličiny - výkonu motoru P a velikosti řetězu. Výpočet je proveden dle [8]. 

 

Vstupní hodnoty pro pec VKT3000/12: 

- hmotnost dveří      mD = 225 kg 

- hmotnost překladu pod dveřmi    mP = 45 kg 

- bezpečnost       k = 1,5 

- rychlost zdvihu dveří      vD = 0,15 m.s-1 

 

Tíhová síla: 

Tíhová síla Fg [N]  se určí, jako součin hmotnosti zvedané zátěže m [kg] 

a gravitačního zrychlení g [m.s-2]. Do hmotnosti zvedané zátěže je třeba zahrnout i hmotnost 

překladu, pohybujícího se spolu se dveřmi. Při zdvihu větším než jsou 3 m, musí být zahrnuta 

i hmotnost tlačného řetězu. 
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gmFg ⋅=                                (1) 

 

NsmkgkggmmF PDg 2649.81.9)45225()( 2 =⋅+=⋅+= −  

 

Třecí síla [9]: 

f = 0,1 … součinitel tření ocel - ocel 

 

fFF gt ⋅=                (2) 

 

NNfFF gt 9,2641,02649 =⋅=⋅=                

 

Externí síly [9]: 

Mohou nastat například prostřednictvím rázového zatížení. 

fe = 0,2 … koeficient rázu 

 

ege fFF ⋅=                           (3) 

 

NNfFF ege 8,5292,02649 =⋅=⋅=  

 

Zdvihová síla [9]: 

Zdvihová síla Fz [N] se určí jako součet tíhové síly Fg [N], třecí síly Ft [N] a 

externích sil Fe [N]. 

 

etgz FFFF ++=                      (4) 

 

NNNNFFFF etgz 7,34438,5299,2642649 =++=++=  

 

Celková zdvihová síla: 

Je zdvihová síla Fz [N] zvětšená o bezpečnost k 

 

kFF zc ⋅=                           (5) 

 

NNkFF zc 6,51655,17,3443 =⋅=⋅=  
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Protože jsou použity pro zdvih dveří dva tlačné řetězy, bude pro výběr řetězu a určení výkonu 

motoru uvažována poloviční síla Fc 

 

Kroutící  moment: 

Kroutící moment Mk [Nm] , se určí na základě celkové zdvihové síly Fc[N] . 

 

η
pF

M c
k

⋅
=                                  (6) 

 

- kde p [m] je rozteč článků tlačného řetězu, který je uveden v tab. 3 a η je účinnost 

systému. Jelikož je účinnost systému 80%, dosazuji η = 0,8. Pro Fc = 2582,8 N je plně 
dostačující řetěz s označením LinkLift 30 s roztečí článků p = 30 mm. 

 

Tab. 3 Parametry standardních řetězů [8] 
 LinkLift 30 LinkLift 50/50 

R 

linkLift 80 LinkLift 

100/100 R 

Dynamická 

nosnost [kN] 
10 15/30 35 50/100 

Statická 

únosnost [kN] 
20 30 70 100 

Max. zdvih [m] 1,9 3 5 7 

Jmenovitá 

rychlost 

[mm/s] 

200 200 200 200 

Účinnost 

zařízení [%] 
80 80 80 80 

Rozteč článků 

[mm] 
30 50 80 100 

Poloměr ohybu 

[mm] 
30 50 80 100 

Minimální 

výška [mm] 
190 291 460 572 

Hmotnost 

řetězu [kg/m] 
15 21/22 35 71/74 

Hmotnost 

pohonné 

jednotky [kg] 

8 29/33 80 192/213 

Max. zdvih 

[m]: hmotnost 

[kg] 
1,9: 8 

1,4: 19 2,2: 58 2,56: 83 

2,2: 29 3,54: 82 4,56: 132 

3: 39 5: 97 
5,58: 159 

7: 196 
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Nm
m

N
p

F

M

c

k 8,96
8,0

03,0
2

6,5165

2
=

⋅

=

⋅

=
η

 

 

Otáčky:  

Otáčky n [s-1] se určí na základě požadované rychlosti zdvihu dveří  vD [m.s-1]. 

 

pz

v
n D

⋅
=                       (7) 

 

- kde z [-] je počet zubů pastorku, volí se pro všechny velikosti řetězu z = 6 

 

183,0
03,06

/15,0
−=

⋅
=

⋅
= s

m

sm

pz

v
n D  

 

Výkon motoru:    

Pro výpočet výkonu motoru P [W] musí být znám kroutící moment Mk [Nm]  a 

uhlová rychlost ω [rad.s-1]. 

 

n⋅⋅= πω 2                       (8) 

 
11 2,583,022 −−

⋅=⋅⋅=⋅⋅= sradsn ππω  

 

ω⋅= kMP                       (9) 

 

kWWsradNmMP k 5,05032,58,96 1
==⋅⋅=⋅=

−ω  

Výkon motoru potřebného pro zdvih poloviny hmotnosti dveří je minimálně 0,5 kW. 

 

Délka tlačného řetězu: 

Délka řetězu bývá obvykle udávána v počtech článků. Určí se dle vztahu: 

 

ZP
UB XX

p

LL
X ++

+
=                 (10) 

 

- kde, LB [m] je vzdálenost mezi výstupem z pohonné jednotky a výchozí polohou 

zvedaného tělesa. LU [m] je užitný zdvih mezi výchozí polohou a konečnou polohou. 

XP je počet článků, které se nacházejí v pohonné jednotce - volí se počet 4. XZ je 
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počet článků nacházející se v zásobníku řetězu - volí se počet 8. Znázornění 

jednotlivých poloh je zřejmé z obr. 17 

 

LB = 0,15 m 

LU = 1,26 m 

XP = 4 články 

XZ = 8 článků 

 

článků
m

mm
XX

p

LL
X ZP

UB 5884
03,0

23,115,0
=++

+
=++

+
=  

 
Obr. 17 Obrázek pro výpočet délky tlačného řetězu [8] 

 

4.2.2 Volba motoru s převodovkou 
 

Pro pohon tlačného řetězu je zvolena kuželočelní elektropřevodovka s označením 

SK92 37280 S/4 Bre20 od firmy NORD [3]. V úvahu by připadala i šneková převodovka, 

která má však nižší účinnost. Protože se jedná o zvedací zařízení, musí být elektropřevodovka 

vybavena brzdou, která v případě výpadku elektrického proudu zaručí, že se dveře samovolně 
nezavřou. Převodovka je uložena na jedné hřídeli společně s pohonnou jednotkou tlačného 

řetězu a pro zajištění polohy je vybavena momentovým ramenem. V krajních polohách zdvihu 

dveří je rychlost snížena pomocí měniče frekvence. V místech požadovaného zpomalení a 

zastavení se nacházejí koncové spínače, které jsou spínány dveřmi.  

 

Parametry elektropřevodovky: 

Výkon motoru: 0,5 kW 

Výstupní otáčky: 1395/50 min-1 

Výstupní moment: 100 Nm 

Výstupní hřídel: dutá hřídel, průměr 30 mm 
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4.3 Popis překladu dveří 
 

Překlad (obr. 18) je svařenec, který je tvořen plnostěnným „U“- profilem a vypálenými 

plechovými bočnicemi. Bočnice jsou opatřeny metrickými závity M8, které umožňují montáž 

pojezdových rolen. Použity jsou stejné jako pro pohyb dveří ve vedení. Na každé bočnici se 

nacházejí tři rolny, pro zajištění stability překladu při pohybu ve vedení dveří a zajištění jeho 

vodorovné polohy. Na „U“- profilu jsou navařeny plechy s přišroubovanými vodícími 

kolejnicemi, určenými pro horizontální pohyb dveří při jejich dotěsnění. Použity jsou 

kolejnice prismatické, typu MPV od firmy T.E.A. TECHNIK s.r.o, s označením H-MPV-1-

290-1 (obr. 19). Jsou vyrobeny z kvalitní ušlechtilé oceli s tvrdostí 38HRC. Kolejnice jsou 

kolem dokola zakryty plechy z bezpečnostního a estetického důvodu. Ke spodní straně „U“- 

profilu je přišroubován tlačný řetěz. Celý svařenec je vyroben z konstrukční oceli 

s povrchovou úpravou provedenou nátěrem RAL 9005 (černá). 

 

 
Obr. 18 Překlad 
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Obr. 19 Prismatická kolejnice H-MPV-1-290-1 [11] 

 

4.4 Popis konzoly pojezdu dveří 
 

Konzola pojezdu dveří (obr. 20) je svařenec, který je tvořen plechovými díly 

svařenými k sobě v pravém úhlu. Jedno rameno konzoly slouží pro připevnění ke spodní 

straně dveří pomocí šroubů. Jsou zde připraveny drážky, umožňující seřízení vzdálenosti 

konzol podle kolejnic při montáži. Ve druhém rameni jsou přichystány otvory pro montáž 

rolen pro vysoké zatížení. Použity jsou rolny typu HPV od firmy T.E.A. TECHNIK s.r.o, 

s označením HPV26 (obr. 21). Odvalují se po vodících kolejnicích, nacházejících se 

na překladu pod dveřmi, při dotěsnění dveří. Velikost rolny je dána požadovanou únosností. 

Čep rolny je opatřen závitem, který slouží pro zajištění pomocí pérové podložky a matice. 

 

 
Obr. 20 Nosná konzola pojezdu dveří 

 



30 
 

 
Obr. 21 Vodící rolna centrická typ HPV26 [10] 

 

4.5 Vyhodnocení navrženého řešení 
 

Osvědčeným a hojně používaným pohonem jsou hydraulické mechanismy. 

Pro hmotnosti, kterých dveře pecí VKT dosahují, jsou plně dostačující. Jsou spolehlivé 

a bezpečné, ale možnost jejich použití je omezena především výškou zdvihu. 

Při požadovaném zdvihu větším, než maximální možný zdvih hydraulického válce, je 

v současné době volen zdvih dveří, zavěšených na řetězu, pomocí převodovky. Zavěšení dveří 
na řetězu s sebou však přináší hrozbu přetržení řetězu a možnost spadnutí dveří a poranění 

obsluhy, případně poškození vsázky nebo strojního vybavení. Tyto důvody vedou k hledání 

nových způsobů. Jedním, z doposud nepoužívaných pohonů zdvihu dveří, by mohl být tlačný 

řetěz od firmy Serapid, který splňuje požadavky uvedené v kapitole 5. Spojuje spolehlivost 

a bezpečnost hydraulických mechanismů a odstraňuje omezení výšky zdvihu. Rychlost zdvihu 

je srovnatelná. Odpadá nebezpečí pádu dveří, což hrozí u dveří zavěšených na řetězu. Je však 

potřeba použít dva tlačné řetězy i dvě převodovky, které pracují současně. Výhodnější by bylo 

použít převodovku jednu a tlačné řetězy propojit hřídelí, což se v praxi běžně používá. 

V našem případě to však není možné, protože by hřídel znemožnila pohyb vozu pece. Montáž 

a seřízení je nenáročné a zvládne ji proškolený pracovník. 
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5 Závěr 
 

Cílem této bakalářské práce bylo popsat a shrnout jednotlivé způsoby otevírání dveří 
pecí VKT a navrhnout nový způsob. Byly uvedeny čtyři nejpoužívanější způsoby, popsána 

jejich konstrukce a na konci každé kapitoly shrnuty jejich výhody a nevýhody. V samostatné 

kapitole byla rozvedena myšlenka použití tlačného řetězu, LinkLift od firmy SERAPID jako 

nového způsobu pohonu zdvihu dveří pro pec VKT 3000/12. Součástí je popis konstrukce 

a funkce tlačného řetězu a zásady pro správnou montáž. Použitím výpočtů byl nadimenzován 

odpovídající tlačný řetěz a převodovka. Návrh nového řešení je zakreslen na sestavném 

výkresu v příloze této bakalářské práce.  

Cílem dalších návrhů by mohl být opět zdvih dveří pomocí tlačného řetězu, nyní 

ovšem v podobě trojřadého válečkového řetězu - triplex, s krajními válečky pohybujícími se 

ve vedení. 
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7 Seznam použitých symbolů a veličin 
 

Veličiny Jednotka Název veličiny 

f [-] součinitel tření 

Fc [N] celková zdvihová síla 

Fe [N] externí síly 

fe [-] koeficient rázu 

Fg [N] tíhová síla 

Ft [N] třecí síla 

Fz [N] zdvihová síla 

g [m.s-2] tíhové zrychlení 

h [m] hloubka pece 

k [-] bezpečnost 

LB [m] délka tlačného řetězu nad pohonnou jednotkou v zasunutém stavu 

LU [m] užitečný zdvih tlačného řetězu 

m [kg] hmotnost zvedané zátěže 

mD [kg] hmotnost dveří 
Mk [Nm] kroutící moment 

mP [kg] hmotnost překladu pod dveřmi 

n [s-1] otáčky 

nV [kg] nosnost vozu 

p [m] počet článků tlačného řetězu 

P [W] výkon 

š [m] šířka pece 

v [m] výška pece 

vD [m.s-1] rychlost zdvihu dveří 
X [-] počet článků tlačného řetězu 

XP [-] počet článků tlačného řetězu v pohonné jednotce 

XZ [-] počet článků tlačného řetězu v zásobníku 

z [-] počet zubů pastorku 

η [-] účinnost 

ω [rad.s-1] úhlová rychlost 
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8 Seznam výkresové dokumentace 
 
Výkresy: 

 
Zdvih dveří pece – SERAPID  1 – BP – 3K/2 
 
Seznamy položek: 
 
Zdvih dveří pece – SERAPID  1 – BP – 3K/2 
 


