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1 Úvod 

1.1 Výtah obecn ě 
 

Pod pojmem výtah si  představíme strojní zařízení, které ve vertikálním směru převáží 

osoby, lůžka nebo břemena mezi dvěma nebo více místy (stanicemi). Výtah se pohybuje ve 

směru svislém nebo šikmém maximálně však se sklonem 15°. Hlavní částí výtahu je kabina, 

která je připevněna na rám. Rám se pohybuje po pevně ukotvených vodítkách ve výtahové 

šachtě. Rám je zavěšen na jednom nebo několika nosných lanech, které jsou spojeny s  

výtahovým strojem. Nástup a výstup osob potažmo nakládáni a vykládání břemen se provádí 

při poloze, kdy je kabiny v klidu v jedné ze svých stanic. Výjimku tvoří tzv. páternoster tento 

výtah provádí nepřetržitý pohyb. Nástup nebo výstup se provádí za chodu. 

Základními parametry výtahu je nosnost, jmenovitá rychlost. Dalšími parametry jsou např. 

zdvih výtahu, počet stanic, rozměry kabiny a šachty, druh řízení výtahu apod.   

1.2 Historie výtahu 
 

Při vykopávkách v proslulém římském cirku odkryli archeologové i různé šachty a výklenky. 

Dle jejich konstrukce a zbytků dřevěných trámů mohly být identifikovány jako výtahové 

šachty. Ve středověku se používaly důlní výtahy poháněné lidskou, zvířecí, nebo vodní silou. 

Jejich pomocí se spouštěli horníci na svá pracoviště do štol a vytěžené rudy se vyvážely na 

povrch. S nástupem průmyslové revoluce je spjat i prudký rozvoj svislé dopravy a především 

výtahů. Ráz na ráz následovaly za sebou důležité vynálezy. První parním strojem poháněný 

výtah postavili v roce 1830 ve městě Derby Angličané Strutt a Frost. O 15 let později 

následoval první pneumatický výtah a rok nato první výtah s hydraulickým pohonem. Roku 

1880 byl na průmyslovém veletrhu v Mannheimu předveden první výtah elektrický, 

postavený W. Siemensem. 

Dvě události, Koepův prototyp trakčního kotouče z roku 1877 a Siemensův elektrický výtah 

ukázaly cestu moderního vývoje výtahů ve 20. století. Myšlenka použití elektrického pohonu 

se v zápětí rozšířila do dalších zemí. Roku 1883 vystavoval A. Freissler na vídeňském 

veletrhu elektrický osobní výtah pro 4 osoby. První podobný výtah v USA se zrodil až v roce 

1889, ve Francii pak až 1892. V té době ovšem ještě přetrvávala převaha hydraulických 

výtahů na tlakovou vodu, jejichž tvůrce Léon Edoux (1867) pro ně vynalezl i název "elevátor". 

Zmizely z technické scény pro neekonomickou spotřebu vody až v prvním desetiletí 

minulého století. Vývoj elektrického výtahu pokračoval stále rychlejším tempem. Od tzv. 

bezpečného výtahu se zachycovacím ústrojím (1857), k trakčnímu pohonu (1900), k prvnímu 

bezpřevodovému stroji (1903), až k prvním rychlovýtahům ve výškovým budovách. 

Pronikavý rozvoj výtahové techniky neustal ani po druhé světové válce, zejména v 
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postupném přechodu řídících systémů od reléových, přes tranzistorové k mikroprocesorům. 

Světový výtahový trh postupně ovládlo několik velkých firem s celosvětovou působností: 

americký OTIS, švýcarský Schindler, finský Kone, japonské Mitsubishi, Toshiba aj. 

První a to nákladní výtah s transmisním parním pohonem postavila ústecká firma Breitfeld-

Daněk (jedna z předchůdců dnešní ČKD) v roce 1876 v pivovaru v Litoměřicích. 

 

1.3 Rozdělení výtah ů 
 

Výtahy můžeme dělit podle různých kritérii. Nedůležitějším kritériem výtahů je druh pohonu. 

Na tomto kritériu do značné míry závisí celá koncepce a konstrukce jednotlivých dílů výtahů. 

Rozeznáváme tyto druhy: 

– S elektrickým pohonem (bubnový, trakční)  

– S hydraulickým pohonem 

– S pneumatickým pohonem (spíše výjimečně) 

V mé diplomové práci řeším výtah poháněný elektrickým pohonem v trakčním provedení. 

Elektrické výtahy se dělí do těchto tříd: 

 

Třída I  - výtahy určené pro přepravu osob 

Třída II - výtahy převážně určené pro přepravu osob, ale mohou se přepravovat i 

materiály 

Třída III - výtahy určené pro přepravu lůžek 

Třída IV - výtahy určené především pro přepravu nákladů 

Třída V - malé nákladní výtahy (zde musí být splněna podmínka nepřístupnosti osob) 
 

Zařízení výtahů se skládá ze tří částí: mechanická, elektrická a zabezpečovací 

– Mechanická část se skládá s hnacího lanového kotouče, kladek lan a vodících prvků 

klece 

– Elektrická část se skládá s elektrického pohonu a zařízení potřebného k ovládání 

výtahu 

– Zabezpečovací zařízení se skládá s omezovače rychlosti, zachycovačů a nárazníků 
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1.4 Popis základních částí výtahu 
 

 

 

1. Šachta 

2. Pohon 

3. Lana 

4. Rám výtahu 

5. Klec výtahu 

6. Vodítka 

7. Protizávaží 

8. Omezovač rychlosti 

9. Šachetní dveře 

10. Elektroinstalace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Strojovna  
Strojovna je místnost zpravidla nad výtahovou šachtou, kde je umístěn výtahový stroj. Dále 

se zde nachází řídící elektronika, pomocí které se výtah ovládá. Strojovna nemusí vždy být 

nahoře nad šachtou. U koncepce, pro kterou navrhuji rám kabiny výtahu, je strojovna 

umístěna pod schodištěm. 

Obr. 1-1  

Lanový výtah s elektrickým pohonem 
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Šachta  
Šachta je prostor vyhrazený pro provoz výtahu. Výtahové šachty bývají zděné, betonové 

nebo ocelové konstrukce. V šachtě jsou ukotvena ocelová vodítka, která mají speciální 

průřez tvaru T. Ve zděných a betonových šachtách bývají vodítka ukotvena tak, aby měla 

umožněn svislý posuv. U ocelových konstrukcí šachet jsou vodítka ukotvena pevně. 

 

Klec  výtahu  
Klec výtahu se pohybuje po ocelových vodítkách ukotvených v šachtě. Klec pro přepravu 

osob a nákladu musí mít světlou výšku 2m. Pod pojmem světlá výška rozumíme vnitřní 

prosto kabiny (vzdálenost od podlahy ke stropu). 

Klec se skládá z rámu, kabiny (výplně), podlahy a kabinový dveří. 

 

Rám 
Rám kabiny výtahu je předmětem mojí diplomové práce. Je vyroben s ocelových profilů a 

ohýbaných plechů. U výtahů rozeznáváme dva základní typy: 

 

a) Rám uzav řený - jeho základní částí je nosník, svislá táhla a rám podlahy. Tyto 

části jsou spojeny rozebíratelně pomocí šroubových spojů, nebo nerozebíratelně 

pomocí svarů. Konstrukce musí být navržena tak aby při provozních podmínkách, při 

činnosti zachycovačů nebo dosednutí na nárazníky nevykazovala trvalou deformaci. 

b) Rám tzv. ruksak – rám má tvar písmena L. Vodítka jsou umístěna na zadní straně 

klece. Tato koncepce se začala prosazovat u hydraulických výtahů.  
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Bezpečnostní  prvky  

 
Omezovače rychlosti - je to mechanické bezpečnostní zařízení, které ovládá zachycovače. 

Norma ČSN EN 81-1 říká, že k zapůsobení omezovače rychlosti na zachycovače klece musí 

dojít nejpozději při 115% jmenovité rychlosti. Rozeznáváme dvě řešení: 

– Kyvadlové  – působí pouze v jednom smyslu otáčení ovládacího lana, není vhodné 

pro velké rychlosti výtahu (pouze nekontrolovatelný pád dolu). 

– Odst ředivé – reagují na zvětšení rychlosti v obou směrech. Při zvětšení rychlosti 

dojde ke zvětšení odstředivé síly a tím k vychýlení zarážky a omezovač zarazí se 

současným zastavením ovládacího lanka zachycovačů. 

 

Zachycova če – je to mechanické bezpečnostní zařízení, které slouží k zabrzdění případně 

zpomalení klece (protizávaží). K úplnému zastavení klece dochází pouze v případě, že klec 

padá nekontrolovatelně směrem dolů, při opačném směru pohybu dojde pouze ke zpomalení 

klece. 

Zachycovače jsou vždy dva na jednu klec (dvě vedení). Od omezovače rychlosti je však 

lankem řízen pouze jeden, aby bylo zajištěno, že oba zarazí stejně, je druhý zachycovač 

z prvním propojen hřídelí. 

Rozeznáváme tři druhy: 

– Samosvorné – jsou opatřeny jedním nebo dvěma pohybujícími se prvky (klíny, 

válečky) a pevnou čelistí 

– Samosvorné s tlumením – u tohoto typu je mezi klecí a zachycovačem pneumatický 

válec, který napomáhá snížení rázu při zachycení 

– Oboustranné klouzavé – v tomto případě je mezi pohybující se prvek (klín) a 

pevnou část vložena pružina, aby se snížil ráz vyvolaný zachycením. Norma ČSN EN 

81-1 udává, že střední zpomalení klece zatížené jmenovitým zatížením při volném 

pádu musí být mezi 0.2g až 1g. 

 

Nárazníky – úkolem nárazníku je snížit náraz při dosednutí klece na dno šachty 

– Pryžové, gumové –je to jednoduše tvořený nárazník. Na ocelovém profilu je 

nasazena gumová nebo pryžová deska 

– Pružinové – v tomto případě je nárazník tvořen pružinou, která tlumí náraz 

– Hydraulické – nárazník je tvořen hydraulickým válcem, který vhodným přepouštěním 

oleje snižuje ráz vzniklý nárazem 
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1.5 Směry ve vývoji konstrukce výtah ů 
V dnešní době se drtivá většina firem snaží upoutat zákazníka vzhledem, provedením, cenou 

atd. Vývoj celé konstrukce stále stoupá. Snaha konstruktérů je co nejvíce snížit hmotnosti 

všech dílů výtahu a tím zmenšit výkon výtahového stroje (u provedení bez protizávaží). 

Minimalizovat prostor strojoven potažmo strojovny úplně odstranit.  A nedílnou součástí je 

snaha o co nejlepší pocit z jízdy.   

 

1.6 Norma ČSN EN 81-1 
Od 21.února 1998, kdy byla tato norma CEN (Evropská komise pro normalizaci) přijata, jsou 

všichni členové CEN povinni plnit požadavky předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou 

stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě, bez jakýchkoli změn, dát 

status národní normy. 

Tato norma stanoví bezpečnostní zásady pro konstrukci a instalaci trvale namontovaných 

nových elektrických výtahů trakčních nebo výtahů s kinematicky vázaným pohonem, 

obsahující určené stanice a mající klec určenou pro dopravu osob nebo osob a nákladů, 

která je zavěšena na lanech nebo řetězech a vedena vodítky, která nejsou odkloněna od 

svislé roviny o více než 15°. 

Kromě požadavků této normy je nutno ve zvláštních případech vzít v úvahu další požadavky 

(výbušné prostředí, extrémní klimatické podmínky, nebezpečí zemětřesení, dopravu 

nebezpečných nákladů atd.) 

V této normě nejsou uvedeny požadavky na hluk a vibrace, protože nejsou z hlediska 

bezpečného užívání výtahu rozhodující. 

2 Popis zadaného úkolu 
Ve své diplomové práci mám za úkol vyřešit konstrukci rámu trakčního výtahu s typovým 

označením OTI630/1. Firma Výtahy Velké Meziříčí mi dala za úkol upravit stávající 

konstrukci tak, aby byly odstraněny její nedostatky.  

Parametry tohoto výtahu jsou:  

– rychlost výtahu  11 −⋅= smv  

– nosnost Q = 630 kg 

– rozměry kabiny jsou v půdoryse 1100 x 1400 mm  

– světlá výška kabiny je 2000 mm.  

Jedná se o kabinu neprůchozí se spodním závěsem (kabina visí na dvou průřezech lana). 
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2.1.1 Stávající rám kabiny  
 

Rám kabiny navržen firmou Výtahy Velké Meziříčí je na obr.2-1. Je vyroben s ohýbaných 

plechu různých tvarů a tlouštěk, které jsou navzájem posvařovány do různých celků. Tyto 

celky jsou navzájem pospojovány šroubovými spoji. Hlavním nosným prvkem této konstrukce 

jsou spodní konzoly, které přenáší 

celou hmotnost kabiny přes čep a 

kladky na nosná lana. Konzoly jsou 

navzájem spojeny dvěma spodními 

nosníky. Dalšími prvky této 

konstrukce jsou horní konzoly, které 

rovněž vzájemně spojuje horní 

nosník ve tvaru U. Vrchní a spodní 

část rámu je propojena táhly. 

 

 

 

1. Spodní konzola 

2. Spodní nosník 

3. Horní konzola 

4. Horní nosník 

5. Táhlo 

6. Kladky 

7. Uložení kladky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2-1 

Stávající rám kabiny výtahu 
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2.1.2 Spodní konzola 
Spodní konzola je provedena jako svarek což je patrné s obr.2-2. Základním stavebním 

kamenem této konzoly je bočnice (PL 8-265x350). Na tuto bočnice je přivařen nosný plech 

(PL 5-1000x290). Tento plech je vyztužen, aby nedošlo k prohnutí pod váhou kabiny. Na 

nosný plech se přes silentbloky připevní kabina výtahu. Další součástí konzoly je 

zachycovací plech (PL 5-230x400). Na tento plech je zespoda přimontován zachycovač a 

zezadu je také přimontována vodící čelist. V neposlední řadě je zde trubka (Tr ø60-272). 

Pomocí této trubky je letmo uložen čep, na kterém se otáčí kladky.  

Spodní konzola je na tomto rámu použita dvakrát v zrcadlovém provedení jak je patrné 

s obr.2-1. 

 

 

 

Obr.2-2 

Spodní konzola 
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2.1.3 Spodní nosník 
Spodní nosník je válcovaný profil (U 120x60x6). Opět se v konstrukci objevuje dvakrát. Tyto 

dva nosníky jsou pomocí šroubových spojů spojeny se spodní konzolou. Na spodních 

nosnících je přimontován dosedací plech nárazníku. 

 

 

Obr. 2-3 

Pohled na dosedací plech 

1. spodní nosník, 2.dosedací plech 

2.1.4 Horní konzola 
Horní konzola je svarek dvou plechů (obr. 2-4). Na 

konzolu jsou pomocí šroubových spojů připevněny 

dva horní nosníky a dvě táhla. Dále se na horní 

konzolu montuje vodící čelist. 

 

 

 

 

 

i              

  
Obr. 2-4 Horní konzola 

1,PL 5-280x200   2, Pl 5-215-175   3,horní nosník  

4, táhlo 5,Otvory pro namontování vodící čelisti              
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2.1.5 Vyhodnocení rámu stávající konstrukce 
Firma Výtahy Velké Meziříčí tento rám montuje do svých výtahu a má s ním určité problémy. 

Značnou nevýhodnou jsou letmo uložené kladky, kde není zcela vyřešeno zavětrování. Při 

rozjezdu klece dochází ke značnému kroucení celé konstrukce. Další nevýhoda spojená 

s letmo uleženými kladkami je zbytečně složitá a velmi na přesnost náročná výroba spodní 

konzoly. Dále bychom mohli zmínit složitou montáž s mnoha šroubovými spoji. Šroubové 

spoje nejsou pro tuto konstrukci příliš dobré řešení. Jedná se relativně o tenké plachy a 

chtěli-li bychom opravdu dosáhnout skutečného svěrného spoje, bylo by zapotřebí větší 

množství tenčích šroubů. Nejlepším řešením by bylo udělat celý rám svařovaný, což není 

dost dobře možné z důvodu montáže rámu do výtahové šachty.  

 

3 Nové řešení konstrukce 
 

Při řešení zadaného úkolu bylo nutné vycházet ze zjištěných problémů a nedostatků stávající 

konstrukce. Po různých pokusech zdokonalit stávající rám, které však končily nezdarem, 

jsem se rozhodl vytvořit zcela novou konstrukci rámu, ve které by bylo minimum šroubových 

spojů. Konstrukce bude převážně svařena s ohýbaných plechů. Materiál plechu jsem 

z důvodu zaručené svařitelnosti zvolil 11 373 a materiál čepu 11 600.  Při této nové 

konstrukci jsem byl nucen vyřešit nejeden problém, abych se dopracoval ke kýženému 

výsledku. 

3.1 Požadavky na bezpe čnost konstrukce 
Rám musí splňovat důležité pevnostní podmínky, které nesmí být překročeny pří žádném 

provozním stavu. Z provozního cyklu výtahu jsem zvolil za nebezpečné tyto stavy. Rozjezd 

kabiny vzhůru, zachycení zachycovači při nekontrolovatelném pádu dolů, dosednutí na 

nárazník. Dále mi byl firmou Výtahy Velké Meziříčí dán požadavek, aby bylo možno rám 

s kabinou (bez zátěže) vytáhnout po vodítkách ještě před zalanováním.  

 

Tab. 1 Materiálové charakteristiky 

Materiál   11 600 11 373 

Mez kluzu  Rm 295-340 MPa 186-250 Mpa 

Mez pevnosti Re 590-705 MPa 340-440 Mpa 

Mez pružnosti v tahu E 
5101,2 ⋅ MPa 5101,2 ⋅ MPa  
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3.2 Vodící a bezpe čnostní prvky 
 

Vodící  čelisti  
Vodící čelisti slouží ke správnému vedení kabiny po vodítkách. Montují se vždy po čtyřech 

na jeden rám. Vodící čelisti dodává zahraniční firma WITTUR 

 
obr 3-1 Vodící čelist 

 Kladky  
Požadavky na velikost a tvar kladek byly dány firmou. Rozměr kladky je ø 400 mm s šesti 

drážkami pro lano o ø 6 mm. Kladka je osazena ložisky ČSN 02 4630 – 6210.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 obr 3-2 Kladka ø400 – 6xø6 
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Zachycova č 
Použil jsem zde oboustranné klouzavé zachycovače  

Výrobce: DYNATECH DYNAMICS TECHNOLOGY S.L.  

Typ: PQ-4000-UD 

 

        

         

Nárazník  
Oproti stávající konstrukci jsem zvolil dva dorazy. Z důvodu snadného uchycení na bočnice.  

 

 
obr 3-4 Nárazník 

 

Vážení 
Vážení slouží ke kontrole hmotnosti uvnitř kabiny. Rozeznáváme dvě možnosti, jakými je 

možno vážit kabinu. Buď se provádí vážení celé kabiny nebo pouze podlahy. Vážení celé 

kabiny není zcela přesné, proto je pro tento výtah zvoleno vážení podlahy.  

Podlahový snímač: 

Dodává firma MICRO-EPSILON 

www.micro-epsilon.cz 

Maximální zatížení snímače 800kg 

Hmotnost snímače 1kg. 

obr 3-3 Zachycovač 

obr 3-5 Vážení 
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3.3 Zatížení kabiny obecn ě 
– Vlastní váha rámu a kabiny s příslušenstvím (423kg)– K [kg] 

– Nosnost výtahu (630kg) – Q [kg] 

Vyhodnotil jsem čtyři zatěžovací stavy,ve kterých dle mého názoru bude největší namáhání a 

tím také největší požadavky na pevnost konstrukce.  

3.3.1  Zatěžovací stav JÍZDA  
Tento zatěžovací stav v sobě obsahuje sedm možnosti. Stojící kabina, rozjezd kabiny, jízda 

kabiny stálou rychlostí a zpomalení kabiny a to ve směru vzhůru a ve směru dolů. Účinky 

těchto stavů na konstrukci se vzájemně prolínají. Při brzdění kabiny, která se pohybuje 

směrem dolů je stejné namáhání jako při stavu, kdy se kabina rozjíždí směrem vzhůru. 

Můžeme si tuto situaci představit asi takto. Kabina jede dolů a působí na ni gravitační 

zrychlení g a zrychlení a (zpomalení). Bude-li toto zrychlení trvat dostatečně dlouho tak se 

kabina zastaví a rozjede směrem nahoru. Stejně tak tomu je při brzdění kabiny směrem 

nahoru a rozjíždění kabiny směrem dolů. Další dva stavy rovnoměrná jízda nahoru a 

rovnoměrná jízda směrem dolů vykazují také stejné namáhání konstrukce.  A stejné 

namáhání vykazuje také stav kdy kabiny stojí. 

Rozhodl jsem se provést analýzu pouze stavu kdy se kabiny rozjíždí směrem vzhůru. Dle 

mého názoru se zde jedná o největší namáhání. Protože na kabinu působí jak g tak a. 

Gravitační zrychlení působí směrem dolů a zrychlení kabiny působí směrem nahoru. Toto 

namáhání je větší než když mají obě zrychlení stejný směr jak je tomu v případě, kdy se 

kabina rozjíždí směrem dolů. Ve stavech rovnoměrné jízdy a stavu kdy je kabina v klidu 

působí pouze gravitační zrychlení.  

 

3.3.2 Zatěžovací stav ZACHYCENÍ 
Tento stav je stavem havarijním a nastane pouze při nehodě. U tohoto stavu máme dvě 

možnosti zachycení. Zachycení kdy jede kabiny směrem dolů nebo směrem nahoru. Při 

zachycení směrem dolů kabina zastaví, ale při zachycení směrem nahoru tomu tak není. 

Kabina pouze zpomalí na provozní rychlost a dojede až do nejvrchnější stanice. K hodnocení 

jsem vybral stav, kdy jede kabina dolů z důvodu většího namáhání. 

 

3.3.3 Zatěžovací stav DOSEDNUTÍ NA NÁRAZNÍK 
Jedná se opět o stav havarijní. Nastane tehdy, kdy se kabina pohybuje nekontrolovatelně 

směrem dolů, ale ne takovou rychlostí aby omezovač rychlosti spustil zachycovače. Kabina 

dojede až dolů kde narazí na nárazník. Tento stav jsem se rozhodl nepodrobit výpočtu. Je 
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velmi složité vystihnout co se děje při nárazu. Bylo by potřeba provést měření, abych byl 

schopen dostat okrajové podmínky tohoto stavu. Druhá a zásadnější věc proč jsem 

neprováděl výpočet je ta, že se jedná o výtah převážně pro přepravu osob. Při tomto stavu 

dojde k velmi prudkému nárazu a pro posádku výtahu je lepší když dojde k deformaci výtahu 

a tím ke změkčení nárazu. 

3.3.4 Zatěžovací stav VYTAHOVÁNÍ 
Tento stav byl navrhnut firmou Výtahy Velké Meziříčí. Požadavek byl takový, aby bylo možno 

nezatíženou kabinu (pouze vlastní hmotnost K = 423kg) vytáhnout za horní nosník nahoru 

bez jeho deformace. Tento stav nastane při montáži klece. 
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3.4 Konstruk ční řešení rámu 
 

Rám je konstruován tak, aby primárně vyhovoval při běžném provozu tedy zatěžovacímu 

stavu JÍZDA. Definitivní podobu konstrukce je na obr.3-7. Vznikla po konzultacích ve firmě 

Výtahy Velké Meziříčí a po provedení výpočtu pomocí metody konečných prvků.  Rám jsem 

se snažil navrhnout tak, aby byl co nejsnáze smontovatelný. Je sestaven ze sedmi 

základních částí. Hlavním nosným prvkem je bočnice (druhá bočnice je zrcadlové 

provedení). Vzájemnou polohu mezi bočnicemi udržují výztuhy společně s horním a spodním 

nosníkem. Ve výztuhách je uložena kladka. 

obr 3-6 Rám kabiny výtahu 
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3.4.1 Bočnice 
Bočnice je hlavním nosným prvkem, na který je pomocí šroubů připevněn zachycovač a 

vodící čelisti, dále jsou zde namontovány výztuhy, na kterých jsou kladky a v neposlední 

řadě spodní nosník.  

Bočnice je svarek, který je svařen z ohýbaných plechů. Hlavním dílem je stojna, k ní je 

přivařen nosník kabiny, nosník nárazníku a držák pomocí kterého jsou připevněny výztuhy 

(obr.3-8). Na nosník kabiny přijde namontovat vážící zařízení. Oba nosníky jsou spojeny 

vzpěrami, které zajišťují požadovanou tuhost nosníku kabiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V horní části stojny je 

přivařen ohnutý plech 

(U80x50x3-218) obr. 3-9 

na který je přišroubován 

horní nosník. Dále v horní 

části jsou otvory pro 

namontování vodící 

čelisti. A v neposlední 

řadě vrchní uchycení 

kabiny. 

obr 3-7 Spodní část bočnice 

obr 3-8 Vrchní část bočnice 
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3.4.2 Výztuha 
Výztuha je díl, který přenáší síly z kabiny na kladky. Výztuha je svařena z ohýbaných plechů. 

Na rámu jsou dvě výztuhy, které se od sebe liší jen v detailech. Výztuha je navržena tak, aby 

vyztužila spodní část rámu. Díky dvěma vzpěrám s průřezem L je výztuha velmi tuhá. Při 

rozjezdu kabiny dochází k velkým silám, které měly u předchozí konstrukce velký vliv na 

deformace. Čemuž tato konstrukce výborně zabraňuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
obr 3-9 Výztuha 
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4 Metoda kone čných prvk ů MKP 
Metoda vznikla v období kolem roku 1956 ve výzkumném ústavu aeronautické a kosmické 

mechaniky v Ohiu, USA (Wright Paterson Air Force Base). Výsledky výzkumu byly dále 

intenzívně využívány na uvedené vojenské základně při projektech letadel, ponorek, raket 

všech typů, atd. Tato skutečnost způsobila utajení detailů metody tak, že programy a 

teoretické články ležely nejméně deset roků ve vojenských sejfech. Pomocí MKP se dnes 

řeší celá řada úloh, jejichž realizace nebyla dosud možná a to nejen v oblasti mechaniky 

spojitých těles či soustav. Svou obecnou matematickou formulací umožňuje MKP řešit 

problém: mechaniky hornin, proudění kapalin a plynů, šíření tepla a záření, stacionárních a 

nestacionárních elektromagnetických polí atd.  

Používání MKP se rozšířilo v praxi spolu se vzrůstajícími počty 16ti bitových počítačů. 

Podobně jako u metody sítí dostáváme řešení přibližných hodnot neznámých veličin pomocí 

konečného počtu neznámých parametrů. Postup, při němž se vybere jistý počet těchto 

parametrů,se nazývá diskretizace. Těleso (příp. soustava těles) se nahrazuje odpovídající 

soustavou menších částí (prvků). Namísto řešení problému celého tělesa je problém 

formulován pro jeho jednotlivé části, v nichž jsou neznámé funkce (např. deformace) 

přibližně popsány jen malým počtem parametrů ve zvolených bodech (uzlech). Dále se 

systematicky "zkompletuje" řešení pro celé těleso. 

 

V současnosti je MKP široce a podrobně rozpracovávaný vědní obor obsahující tyto 

části: 

a) teoretická - formulace variačních principů, odvozování vztahů pro různé typy prvků 

atd. 

b) matematická  - problematika vhodných numerických metod, výběr algoritmů, 

důkazy existence a konvergence řešení, odhad chyby řešení 

atd. 

c) počítačová   

1) preprocessing - generování vstupních dat, grafické zobrazení členění, vstupní 

data, okrajové podmínky, zatížení, opravy a úpravy dat atd. 
2) processing - výpočet matic prvků, sestavení matic celého systému, sestavení 

maticových rovnic a jejich řešení atd. 
3) postprocessing - výpočty závislých parametrů, výstupní soubory, grafické 

znázornění výsledků, výstupy výsledků na periferie atd. 

d) inženýrsko problémová  - využití možnosti MKP pro konkrétní inženýrské úlohy t.j. 

dělení tělesa na prvky, výběr typu prvku, výběr vhodného prvku pro danou úlohu, zadání 

potřebných vstupních údajů, volba forem výstupů atd. 
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4.1 Použité řešení MKP 
Pro řešení konstrukce výtahu OTI630/1 jsem použil program I-DEAS. Je to program 

zahrnující podporu různých konstrukčních činností. Od prvního ideového návrhu přes 

výpočty, simulace a analýzy, modelování jednotlivých dílů i celých sestav, tvorbu výkresové 

dokumentace, programování NC obráběcích a měřících strojů a simulaci obrábění až po 

kontrolu kvality, správu dat, projektů a integraci do různých informačních systémů. 

Model se tvoří pomocí dílčích skupin, kterým následně přiřazujeme různé fyzikální vlastnosti 

materiálu. Po vytvoření sítě konečných prvků je možné na tomto modelu ověřit výpočtem 

různé zatěžovací stavy (vlastní tíha, síla, moment, zrychlení atd.). 

 

 

 

 

Obr. 4-1 Prostředí programu I-DEAS 
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5 Výpočtový model 
Pro výpočet rámu je nutné vytvořit výpočtový model. Tento výpočtový model je co nejvíce 

zjednodušený, ale musí pokud možno nejpřesněji vystihovat model skutečný, aby byly 

zajištěny dostatečně přesné výsledky. Zjednodušení spočívá v nahrazení objemového 

modelu skořepinovým. Jednotlivým dílům nastavíme vlastnosti, které odpovídají skutečnosti 

jak už bylo zmíněno v předchozí kapitole. 

Postup modelování v programu I-DEAS rozdělujeme do tří skupin 

– Preprocessing – vytvoření modelu a jeho následné zatížení 

– Solution – stanovení okrajových podmínek a provedení výpočtu 

– Postprocessing – hodnocení výpočty 

5.1 Preprocessing 
První částí je vytvoření geometrie modelu, na kterou se následně bude provádět meshování. 

Modelujeme tak, aby nám vznikly plochy pro meshování v místě střednic materiálu 

skutečného modelu. 

5.1.1 Meshování – vytvá ření výpo čtové sít ě 
Je to matematická simulace reálné konstrukce, která představuje množinu tvarově 

jednoduchých elementů se známým řešením spojených v uzlových bodech. Geometrie je 

rozdělena na konečný počet elementů. 

Snažíme se vytvořit co nejpravidelnější síť skládající se z elementů, které mají tvar čtverce, 

což se nám ve složitějších místech konstrukce nepodaří. Při meshování mojí konstrukce 

jsem se pokusil udělat co nejvíce částí ze čtvercových elementů. Pro složitost konstrukce 

jsou v mnoha místech elementy lichoběžníkové a v některých místech dokonce elementy ve 

tvaru trojúhelníku. 

 
Obr. 5-1 
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Obr. 5-2 

 

Na této konstrukci je spojení některých součástí realizováno pomocí šroubových spojů. U 

výpočtového modelu jsem v programu I-DEAS šrouby nahradil tzv. prvkem „RIGID“ Tento 

prvek je ve své podstatě nekonečně tuhý. Není to zcela adekvátní náhrada ale pro tento 

model je to dostačující. Kdybychom chtěli počítat šroubový spoj, bylo by zapotřebí tuto úlohu 

řešit jako kontaktní, což by vedlo ke složitému řešení a časově by výpočet velmi narostl. 
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5.1.2 Řešení vazeb 
V této části je zapotřebí ukotvit model do prostoru a nastavit okrajové podmínky pro 

zatěžovací stavy. Zde přede mnou stál úkol, jakým způsobem ošetřit to, že je kabina vedena 

ve čtyřech vodících čelistech. V každé čelisti je byť nepatrná, ale přesto vůle a vodítka 

nejsou naprosto tuhá. Při zatížení kabiny dojde k tomu, že ve spodní části se kabina 

pravděpodobně opře oběmi čelistmi. V horní části kabiny to už tak jasné není. Může nastat 

varianta, kdy se kabina opře oběmi čelistmi. Nebo 

k tomuto nedojde a kabina bude opřena pouze na 

jedné straně. V programu I-DEAS jsem tento 

problém vyřešil soustavou pružin a tzv. prvků 

„gap“. Tato soustava je umístěna u všech vodících 

čelistí a umožňuje opření konstrukce v místech 

podle zatížení. 

Zavěšení kabiny je provedeno pomocí lan. Na 

jedné straně je lano pevně uchyceno a na druhé 

se lano pohybuje. Tento způsob uchycení jsem 

provedl pomocí vahadla, kterému jsem umožnil 

pouze rotaci kolem osy x (předozadní směr). 

Konce vahadla jsou spojeny s kladkami. Mezi 

kladkou a vahadlem je vazba taková, že je svázán 

pohyb ve směru osy z (svislý směr). Toto uchycení 

je pouze ve stavu JÍZDA. 

Při stavu ZACHYCENÍ již není kabina uchycena 

pomocí vahadla. Kabinu při tomto stavu drží ve vertikálním směru zachycovač. Rozhodl jsem 

vazbu zachycovače utvořit tak, že jsem zamezil pohyb pouze ve směru osy z.  Zachycovač 

v sepnutém stavu omezí pohyb i v jiném směru, ale pro tento výpočet bude dostačující toto 

zavazbení.  Na obrázku 5-4 je znázorněno umístění vazeb.  Číslo jedna představuje místo 

uchycení vodících čelistí. Dvojka je umístění zachycovače. Trojka představuje uchycení 

vahadla. Čtyřka znázorňuje vazbu mezi kladkami a vahadlem. 

Obr. 5-3 Vazba vodící čelisti 
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5.1.3 Zatěžování rámu 
Při zatěžování se snažím co nejvíce přiblížit skutečnému zatížení konstrukce. V místech, kde 

bude připevněna kabina, jsem zatížení provedl pomocí prvku  „lumped mass“. Tento prvek si 

můžeme představit jak závaží o dané hmotnosti. Stejným způsobem jsem řešil umístění 

kladek. Zatížení způsobené posádkou nebo nákladem v prostoru kabiny výtahu jsem řešil 

tímto způsobem: Ve čtyřech místech kde, bude podlaha kabiny připevněna na rám jsem 

zatížil konstrukci jednotkovou silou 10000N. Proč jsem zvolil jednotkovou sílu právě této 

velikosti se pokusím vysvětlit v pozdější kapitole, kde se tomuto problému budu věnovat 

detailněji.  

5.2 Solution  
V této částí provedeme výběr zatěžovacího stavu, nastavíme okrajové podmínky a následně 

provedeme výpočet.  

 

Obr. 5-4 Ukázka zavazbení rámu 

Vlevo ve stavu ZACHYCENI  Vpravo ve stavu JIZDA 
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5.3 Postprocessing 
V případě, že jsme si v předchozích částech tohoto programu vhodně nastavili zatěžovací 

stavy a okrajové podmínky, je možné v této části kombinovat vypočtené výsledky. To vede 

k velké úspoře času, protože provedeme jen jeden výpočet. Této dovednosti programu jsem 

využil i při řešení mého rámu.  

Následně zde provádíme vykreslování vypočtených výsledků. 

 

6 Problematika rozložení zatížení  
Za přetížení kabiny dle normy ČSN EN 81-1 se považuje stav,kdy je nosnost výtahu 

překročena o více než 10%, nejméně o 75kg. Při takto zatížené kabině nesmí dojít k zavření 

dveří a následnému rozjetí kabiny.  

 

6.1 Zatížení kabiny od hmotnosti osob 
ČSN EN 81-1 nám říká: aby se zabránilo přetížení klece osobami, musí být užitná plocha 

klece omezena. K tomuto účelu je v tab.2 uveden vztah mezi nosností a největší užitnou 

plochou. Pro výtah s nosností 630kg odpovídá plocha 1,66m2 . Rozměry užitné plochy 

našeho výtahu jsou 1100mm na 1400mm.  

 

Což odpovídá ploše  22 54,1154000014001100 mmmS ==⋅=  

 

Tab. 2 Závislost nosnosti na ploše klece 

Nosnost kg (hmotnost) 
Největší užitná 
plocha klece m2 

Nosnost kg 
(hmotnost) 

Největší užitná 
plocha klece m 

100 0,37 900 2,20 
180 0,58 975 2,35 
225 0,70 1000 2,40 
300 0,90 1050 2,50 
375 1,10 1125 2,65 
400 1,17 1200 2,80 
450 1,30 1250 2,90 
525 1,45 1275 2,95 
600 1,60 1350 3,10 
630 1,66 1425 3,25 
675 1,75 1500 3,40 
750 1,90 1600 3,56 
800 2,00 2000 4,20 
825 2,05 2500 5,00 
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Dalším parametrem, který nám udává norma je počet osob. Který se určí dle vztahu 

4,8
75

630

75
==nosnost

 

Výsledek se zaokrouhluje na nejbližší nižší počet osob. Počet osob přepravovaný v tomto 

výtahu je 8 osob. 

 

Problém zatěžování osobami bychom mohli rozdělit do čtyř variant. 

– Rovnom ěrné zatížení – odpovídá plně obsazené kabině (8 osob) 

– Zatížení na bo ční stranu – odpovídá stavu kdy bude kabina obsazena pouze čtyřmi 

osobami, které budou stát po jedné straně 
– Zatížení u dve ří – čtyři osoby budou stát u dveří 

– Zatížení v zadní části kabiny – čtyři osoby stojí v zadní částí 

 

Při řešení zatížení kabiny tímto způsobem se dle mého názoru nedopracujeme k nejhorším 

stavům, ke kterým během provozu může dojít. Kdybychom mohli zajistit, že se tímto výtahem 

budou přepravovat pouze osoby. Byl by tento způsob celkem přesný.  

Norma nám udává hmotnost jedné osoby 75kg čili naplněním výtahu maximálním počtem 

osob nedosáhneme plné nosnosti výtahu. Pouze však 600kg. Může také dojít ke stavu, kdy 

do výtahu nastoupí pouze sedm osob o průměrné hmotnosti 100kg. Pak bychom dosáhli 

stavu, kdy v kabině povezeme 700kg. Přičemž nosnost kabiny je 630kg. Dle normy by 

tomuto stavu měl odolat, protože max. zatížení, kterému by měla konstrukce odolat je 705kg. 

Z těchto důvodů jsem tento způsob pro svůj výpočet nezvolil a provedl jsem výpočet dle kap. 

6.2 
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6.2 Zatížení kabiny od hmotnosti b řemen 
Rozhodl jsem se k výpočtu použít variantu, kdy zatížení v prostoru kabiny budu hodnotit 

pomocí hmotnosti břemen. Jedná se sice o výtah určený především pro přepravu osob, ale 

nikdy nejsme schopni zajisti, aby výtahem byly dopravovány pouze osoby. Úkolem mé 

diplomové práce není řešit konstrukci podlahy. Z tohoto důvodu vycházím z předpokladu, že 

je podlaha navržena tak, aby zatížení rovnoměrně roznášela do připojovacích míst.  

Dále nejsem přesně seznámen jakým způsobem funguje vyhodnocení vážení podlahy 

výtahu. Zařízení je umístěno ve čtyřech místech a předpokládám, že hodnoty naměřené 

v těchto místech se sčítají a překročí-li nosnost o hodnotu danou normou (10% minimálně 

však 75kg) výtah se nerozjede což pro náš případ odpovídá hmotnosti 705kg.  

 

Na obr.20 je znázorněn způsob zatěžování. Místa A,B,C,D, představují uchycení podlahy na 

rám.  Čísla od 1 do 9 představují různé polohy břemene v kabině, která má hmotnost právě 

705kg.  

Jak jsem již zmínil v kapitole 5.1.3 výpočtový model je zatížen v místech A,B,C,D, 

jednotkovou silou 10 000N. Dále bude rám zatížen vlastní hmotností a zrychlením dle 

Obr. 6-1 Zatěžování břemenem 
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vybraného zátěžového stavu. Je zapotřebí rovnicemi upravit zatížení tak, aby v místech 

A,B,C,D byli skutečné hodnoty namísto jednotkové síly. Rozložení sil od břemene jsem 

uvažoval dle tab. 3. V této tabulce jo uveden poměr jakým je rozděleno zatížení do 

jednotlivých vazeb. 

 

           

          Tab. 3 Rozložení zatížení do vazeb 

Místo zatížení Vazba A Vazba B Vazba C Vazba D 
1  4/9  2/9  2/9  1/9 
2  1/3  1/6  1/3  1/6 
3  2/9  1/9  4/9  2/9 
4  1/3  1/3  1/6  1/6 
5  1/4  1/4  1/4  1/4 
6  1/6  1/6  1/3  1/3 
7  2/9  4/9  1/9  2/9 
8  1/6  1/3  1/6  1/3 
9  1/9  2/9  2/9  4/9 

 

Programem I-DEAS jsem nechal provést dva výpočty jeden pro zatěžovací stav JÍZDA a 

druhý pro stav ZACHYCENÍ. Provedl jsem dva výpočty z důvodu různého uchycení rámu. 

Pro každý tento stav mi program vypočítal 6 výsledků napětí (deformace) od jednotlivých 

zatížení. Jsou to výsledky od těchto zatížení: 

– Gravitační zrychlení 

– Zrychlení kabiny (rozjezd, zachycení) 

– Jednotková síla v místě A 

– Jednotková síla v místě B 

– Jednotková síla v místě C 

– Jednotková síla v místě D 

 

Abych dosáhl požadovaného výsledku namáhání konstrukce v místech A,B,C,D, 

skombinoval jsem výsledky podle těchto rovnic 

 

Napětí a deformace v místě 1: ( )DCBAZG 9/19/29/29/4705,0 +++++  

Napětí a deformace v místě 2: ( )DCBAZG 6/13/16/13/1705,0 +++++  

Napětí a deformace v místě 3: ( )DCBAZG 9/29/49/19/2705,0 +++++  

Napětí a deformace v místě 4: ( )DCBAZG 6/16/13/13/1705,0 +++++  

Napětí a deformace v místě 5: ( )DCBAZG 4/14/14/14/1705,0 +++++  

Napětí a deformace v místě 6: ( )DCBAZG 3/13/16/16/1705,0 +++++  
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Napětí a deformace v místě 7: ( )DCBAZG 9/29/19/49/2705,0 +++++  

Napětí a deformace v místě 8: ( )DCBAZG 3/16/13/16/1705,0 +++++  

Napětí a deformace v místě 9: ( )DCBAZG 9/49/29/29/1705,0 +++++  

Kde:  

G[N]………… je účinek gravitace 

Z[N]………… je účinek zrychlení 

Koeficient - 0.705……je přepočet jednotkové síly na hodnotu 7050N (705kg) 

(…)    v závorce je vždy rozepsán poměr rozložení břemene do jednotlivých vazeb 

 

Tímto způsobem jsem postupoval v obou zatěžovacích stavech. Jediný rozdíl byl v hodnotě 

zrychlení. Při stavu JÍZDA, kdy se kabina rozjíždí, jsem za „Z“ dosazoval hodnotu zrychlení 
25,0 −⋅= sma r  a při stavu ZACHYCENÍ jsem dosadil hodnotu zrychlení 22,0 −⋅⋅= smga z .  

U stavu VYTAHOVANI jsem rovnici nepoužil, protože kabina byla zatížena pouze svou 

vlastní tíhou. 

 

7 Kontrolní výpo čet uložení kladky 
Firmou Výtahy Velké Meziříčí mi byla zadána kladka, kterou mám pro tento výtah použít. 

Proto provádím pouze kontrolní výpočet jestli kladka o těchto parametrech může být použita 

pro tuto aplikaci. 

7.1 Kontrola rozte čného pr ůměru kladky 
Norma ČSN EN 81-1 nám říká: Poměr roztečných průřezů třecích kotoučů, kladek a bubnů 

ke jmenovitému průměru musí být minimálně 40, nezávisle na počtu pramenů. 

 

mmD

D

dD
d

D

k

k

k

k

240

240640

40

40

=
=⋅=

⋅=

≥

 

kde 

[ ]−mmDk roztečný průměr kladky 

[ ]−mmd průměr lana 

 

Pro lana o ø6mm musí mít kladka minimálně roztečný průměr 240mm, což naše kladka 

splňuje. Konstrukce je navržena pro kladky s roztečným průměrem 400mm. 
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 Maximální průměr lana použitelný pro tento výtah stanovíme dle vztahu: 

 

mmd

d

D
d

d

D

k

k
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10
40

400
40

40

=

==

=

≥

 

Maximální průměr lana použitelný pro tuto konstrukci výtah může být lano ø10 mm. 

7.2 Kontrola pr ůměru čepu kladky 
Čep je z materiálu 11 600. Mez kluzu tohoto materiálu Rm= 295-340 MPa 

 

Síla působící na kladku 

NF

F

gKQ
F p

5700

27,5665
2

81,9)450705(
2

)(

=

=⋅+=

⋅+
=

 

 

Qp[kg]…..nosnost kabiny plus přetížení 

(Qp=705kg) 

K[kg]…..hmotnost celého výtahu 

g[ 2−⋅ sm ]…gravitační zrychlení    

 

7.2.1 Kontrola čepu na ohyb 

oDo Wo

Mo σσ ≥=  

oσ [MPa]- napětí v ohybu 

Mo [Nmm] - ohybový moment 

Wo [mm3]- průřezový modul v ohybu 

   ( 31,0 dWo = ) 

 

Reakce na sílu jsou rovny. 

N
F

RbRa 2850
2

5700

2
====

Obr. 7-1 
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Maximální ohybový moment  

NmmMo

Mo

L
RaMo

328463max

5,328462
2

5,230
2850max

2
max

=

=⋅=

⋅=

 

 

Maximální nap ětí v čepu 

MPa

d

Mo
Wo

Mo

o

o

o

3,26

277,26
501,0

328463

1,0

max

max

max

33max

max

=

=
⋅

=
⋅

=

=

σ

σ

σ

 

 

Bezpečnost v ůči mezi kluzu 

2,11
3,26

295
max

==

=

k

Rm
k

oσ
 

7.2.2 Kontrola čepu na otla čení 
Čep bude nejvíce namáhán na otlačení v místě uložení. 

 

MPap

p

dla

F

S

F
p

4,11

4,11
5052

5700
2

=

=
⋅⋅

=

⋅⋅
==

  

 

Napětí v ohybu i otlačení  čepu se pohybuje v nízkých hodnotách, proto je možné použít pro 

tuto konstrukci výtahu řemenici dodanou firmou Výtahy Velké Meziříčí a splnit tak její 

požadavek. 
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8 Výsledky metody MKP 

8.1 Zatěžovací stav JÍZDA 
U tohoto zatěžovacího stavu je devět poloh břemene viz. kap.6.2. Výsledky namáhání 

konstrukce u poloh 1,2,3 jsou shodné s výsledky v polohách 7,8,9. Je to způsobeno symetrii 

konstrukce. 

 
Obr. 8-1 Napětí a deformace v místě 3 

 

Na Obrázku  8-1 vidíme výsledek napětí a deformace při provozním stavu JIZDA. Břemeno 

je umístěno v poloze 3. Nejvíce namáhána je spodní část bočnice. Proto další výsledky budu 

zobrazovat právě na spodní konstrukce, aby byly detailněji vidět místa s největším 

namáháním.  
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Obr. 8-2 Napětí a deformace 1-přední pohled 

Obr. 8-3 Napětí a deformace 1-zadní pohled 

 

Při zatížení břemenem v místě 1 je maximální napětí 224 MPa. Toto napětí je v místě, kde je 

pomocí šroubu připevněna výztuha. Koncentrace napětí je zde z důvodu použití prvku 

„RIGID“, kterým je namodelován tento spoj. Ve skutečnosti se styk roznese na větší plochu a 

napětí klesne. Druhé místo, kde je dosaženo vysokého napětí, je na výztuze, která spojuje 

nosník kabiny s nosníkem silentbloku. Zde je napětí na volné hraně o velikosti 200MPa. 

Maximální deformace na konstrukci při tomto stavu jsou 2mm. 
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Obr. 8-4 Napětí a deformace 3-přední pohled 

 
Obr. 8-5 Napětí a deformace 3 -zadní pohled 

 

Zatížení břemenem v místě 3 vyvolá na konstrukci maximální napětí 350MPa. Napětí je opět 

na volné hraně výztuhy. Na obrázku (8-4 a 8-5) je barevně rozlišeno napětí na konstrukci do 

180 MPa. Které se objevuje i na nosníku kabiny v místě, kde se výrazně mění tuhost tohoto 

nosníku vlivem vyztužení. Maximální deformace je 3,8mm. 
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Obr. 8-6 Napětí a deformace 6 -přední pohled 

 
Obr. 8-7 Napětí a deformace 6 -zadní pohled 

Na obrázcích (8-6 a8-7) je zobrazen výsledek, kdy břemeno leží v místě 6. Maximální napětí 

je 269MPa což je opět na výztuze. Ostatní místa, jak je vidět na obrázcích, jsou namáhány 

do 180 MPa.  

Tyto stavy jsem vyhodnotil jako nejnebezpečnější pro tuto konstrukci v zatěžovacím stavu 

JÍZDA. Další stav, který stojí za zmínění, je stav, kdy je kabina zatížena rovnoměrně a to 

břemenem umístěném v pozici 5. 
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Obr. 8-8 Napětí a deformace 5-přední pohled 

 
Obr. 8-9 Napětí a deformace 5-zadní pohled 

 

Při tomto stavu je břemeno v poloze 5. Jedná se tedy o zatížení, kdy je konstrukce zatížena 

705kg rovnoměrně roznesenými po celé ploše. Z obrázku je patrné, že maximální napětí, 

které je opět na vzpěře je 180MPa. Maximální deformace 2,2mm. 
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8.2 Zatěžovací stav ZACHYCENÍ 
Při tomto zatěžovacím stavu byl pro mě důležitý výsledek zachycení kabiny se zátěží, která 

je rovnoměrně rozmístěna tedy stav 5. Tato situace nastává při zkoušení zachycovačů. 

Zkoušky zachycovačů se provádějí po normou daných časových intervalech. 

,  

Obr. 8-10 Napětí a deformace Z_50-přední pohled¨ 

 
Obr. 8-11 Napětí a deformace Z_5-zadní pohled 

Na obrázcích (8-10 a8-11) vidíme, že konstrukce při tomto stavu má maximální napětí 

177MPa. Největší deformace je 3mm. 
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8.3 Zatěžovací stav VYTAHOVÁNÍ 
Vytahovaní je možno realizovat pomocí lana, které se připevní k hornímu nosníku. Při 

výpočtu tohoto namáhání, jsem model nastavil tak jako by rám byl podepřen uprostřed 

horního nosníku. Namáhání tohoto nosníku vypadá následovně. 

 

 
Obr. 8-12 Napětí a deformace horního nosníku 

 

Při vytahování klece bude na horním nosníku maximální napětí 106MPa. Tato špička napětí 

je způsobena realizací modelu. Nosník je podepřen příliš tenkou podpěrou. Napětí je možno 

snížit,  použijeme-li dvě lana, nebo pod lano přidáme podložku, která roznese napětí na větší 

plochu. Maximální deformace v tomto místě je 1mm. 
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9 Zhodnocení výsledk ů  
Výpočet rámu byl proveden v programu I-DEAS, který určil nebezpečná místa na konstrukci. 

V celém projektu je používána lineární analýza MKP a zobrazeno srovnání HMH. 

Výpočty jsem prováděl se zatížením 705kg  plus vlastní hmotnost konstrukce. V některých 

zatěžovacích stavech jsem se velmi přiblížil mezi kluzu. Z důvodu, že se jedná o výtah 

převážně na přepravu osob, dovolím si tvrdit, že výtah nebude přetěžován takovou 

hmotností.  Mé tvrzení je založené na tom, že dle normy může výtah mít při nosnosti 630kg 

plochu podlahy maximálně 1,66m2 aby nedošlo k přetížení osobami (viz kap.6.1). Tato 

konstrukce výtahu má však plochu ještě menší a to 1,54m2.  Jak jsem již zmínil 

v předchozích kapitolách, může dojít ve výtahu i k převážení břemen. Výtah je montován do 

obytných budov, proto se domnívám, že k přetížení výtahu by mohlo dojít pouze při plně 

zastavěné ploše výtahu což odpovídá stavu 5. Při tomto stavu konstrukce vykazuje napětí 

180MPa a to je přijatelná hodnota.  

Dále je dobré připomenout, že na tento rám bude namontována ještě kabina výtahu. 

S kabinou jsem počítal pouze jako ze závažím. Kabina do jisté míry zabrání kroucení a 

v konečném důsledku přispěje k tuhosti celé konstrukce. Tudíž dojde ještě ke snížení 

výsledných napětí.  

V místech, kde jsou šroubové spoje, dochází k napěťovým špičkám, které jsou vyvolány 

nepřesným namodelováním šroubového spoje. Spoj je nahrazen tuhým prvkem „rigid“ a tím 

je oblast kolem šroubu nadměrně namáhaná. Je možno říci, že ve skutečnosti tam bude 

napětí nižší.  

Ve stavu zachycení, jak je možno vidět v přílohách, dosahujeme napětí při plně zatížené 

konstrukci napětí kolem 350MPa je to velmi vysoká hodnota. Když si však uvědomíme, že 

tento stav je havarijní, snažíme se o to, aby k tomuto stavu vůbec nedošlo. Dojde-li už 

k tomuto stavu, jedná se o velmi prudký ráz. Pro posádku je lepší, když se část energie 

vybije do konstrukce čímž ji částečně zdeformuje, než když je všechna energie přenesena 

na posádku výtahu. Stejně tak je tomu při stavu, kdy dosedne konstrukce při plné rychlosti 

na nárazník. Po zachycení bych doporučil překontrolovat konstrukci, především spodní část 

bočnice, kde vykazuje největší namáhání. 
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10 Závěr 
Svou diplomovou práci jsem prováděl s cílem vytvořit konstrukci rámu výtahu OTI630/1, 

která by vyhovovala dvěma mezním stavům. Prvním z mezních stavů je běžný provoz a 

druhým stavem působení zachycovačů. Tyto stavy byly počítány při plném zatížení kabiny 

při různých režimech. 

Výpočet byl proveden metodou konečných prvků MKP v programu I-DEAS. Rám kabiny jsem 

se úmyslně snažil vystavit co nejhorším stavům, které by při provozování výtahu mohly 

nastat. Na konstrukci se projevuje tzv. „vázané kroucení“, které do jisté míry ovlivňuje napětí 

i deformaci. Vhodným otočením profilů můžeme konstrukci pomoci, nebo naopak ublížit.  

Závěrem je možné s klidným svědomím prohlásit, že mnou navržená konstrukce je vhodná 

pro bezpečný provoz výtahu s typovým označením OTI630/1, protože zatížení, kterým jsem 

konstrukci zatěžoval je do jisté míry předimenzované.  
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