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Anotace: 

 

   Práce se zabývá návrhem dílu, který umoţňuje natáčení převáděcích kladek výtahu. Jsou 

uvedeny tři moţné způsoby konstrukce, rozebrány jejich výhody a nevýhody a následně 

zvolena nejvhodnější varianta. Pro ni je provedena kontrola metodou MKP. Dále je 

vypočítán předepjatý šroubový spoj. V závěru práce je uveden zdrojový kód programu pro 

výpočet maximálního natočení kladky. 

 

Abstract: 

   

   The work is a project of a component that allows lift transform rollers skewing. Three 

possible ways of construction are introduced. Their advantages and disadvanatages are 

mentioned. The best option was selected and checked by FEM. Prestressed bolted 

connection was also worked out. In the conclusion of the paper there is a source code of 

the computer programme for maximum rollers skew calculation.   
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1. Úvod 
 

   Cílem této diplomové práce je konstrukční řešení adaptéru, který bude umoţňovat 

natáčení převáděcích kladek výtahu. Návrh je určen pro výtahy firmy OTIS Břeclav a.s. 

Jsou navrţena tři řešení problému, z nichţ jedno vybrané je dále řešeno. Druhým cílem je 

sestavení a vytvoření programu pro výpočet maximálního natočení kladek v závislosti na 

dispozičním uspořádání šachty výtahu. 
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2. Výtahy - zdvihací zařízení 
 

    Výtah. V dnešní době si ţivot bez těchto zařízení nedokáţeme představit. Setkáváme se 

s nimi všichni a všude. Dovolil bych si tvrdit, ţe drtivá většina lidí se s nimi setkává dnes  

a denně. Ať uţ je vyuţijí nebo je jenom někde zahlédnou. Není divu, zvláště kdyţ si 

uvědomíme fakt, ţe Česká republika patří mezi „špičku“ co do počtu osob na jeden výtah. 

Podle hrubých odhadů je v naší republice v provozu 110 tisíc výtahů (z toho je 85 tisíc 

určených pro přepravu osob), které jsou určeny jak pro dopravu osob, tak pro dopravu osob 

a nákladů. [10] 

   Pokud je nás přibliţně 10,2 milionu, potom jednoduchým výpočtem zjistíme, ţe na jeden 

výtah připadá 93 osob. Je to způsobeno velkým počtem panelových domů, coţ v cizině 

není. 

   Hlavním důvodem pro pouţívání výtahů je lidská pohodlnost. Ať uţ jde o usnadnění si 

práce při zvedání břemen, nebo jen o snahu ulehčit si ţivot při potřebě dostat se o několik 

pater a výškových metrů směrem vzhůru. Vţdyť jistá klinika v Bochumi přišla se 

zjištěním, ţe chůze do schodů je dvaapůlkrát namáhavější neţ rychlá jízda na kole po 

rovině. [1] 

A v případě chůze s těţším břemenem je toto porovnatelné se sportovními výkony.     

 

    Pojmem výtah se označuje strojní zařízení, které slouţí převáţně k vertikální dopravě 

osob a břemen mezi dvěma nebo více stálými místy. Přepravované osoby a břemena 

spočívají na plošině, která je nosnou částí klece. Klec je vedená pevnými vodítky, která 

jsou zakotvena ve výtahové šachtě. Vodítka umoţňují pouze přímočarý posuv směrem 

dolů a nahoru. Klec je zavěšena na jednom, častěji na více nosných orgánech, které je 

spojují s motorickým zdvihacím ústrojím – tzv. výtahovým strojem. V dnešní době se ale 

stále více konstruují výtahy hydraulické, u kterých předchozí tvrzení není pravdivé, neboť 

pohyb klece vyvolává vysunující se (v případě jízdy směrem vzhůru) píst hydraulického 

okruhu. [1] 

 
Obr. 1 – Osobní výtah [11] 
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2.1. Historie a vývoj 
 

    První zařízení, které je moţno nazvat výtahem, bylo sestrojeno jiţ v roce 236 př. n. l. 

Konstruktérem byl řecký matematik a fyzik Archimédes. Klec jeho „výtahu“ byla zavěšena 

na konopném laně a stroj byl poháněn ručně. 

    Archeologickými výzkumy bylo potvrzeno, ţe podobná zařízení měl ve svém paláci i 

římský císař Nero. 

    První výtah s vyvaţovacím závaţím byl postaven pro dvůr francouzského krále   

Ludvíka XIV. na přelomu 17. a 18. století. Kabina výtahu měla podél tří stěn bohatě 

polstrované ţidle, proto se mluvilo o výtahu jako o „létající ţidli“. Ludvík byl vzorem i pro 

další příslušníky šlechty. V této době výtah vyjadřoval spíše společenské postavení 

majitele, neţ aby slouţil jako hojně vyuţívaný dopravní prostředek. 

    Rozvoji výtahové techniky velmi napomohl vynález parního stroje, neboť doposud byl 

hlavním problémem pohon.  

    Výtah blíţící se dnešní podobě, vybavený plošinou, která je vedena vodítky a především 

mechanismem, který zabraňoval pádu „klece“, byl představen roku 1853. Nedalo se stále 

mluvit o zařízení, které by bylo obdobné jako to dnešní, ale byl to velmi významný objev. 

Vynálezcem byl Elisha Graves Otis a pro představení vyuţil svérázný způsob. Postavil se 

na plošinu a jeho pomocník přeťal jediné lano, na kterém plošina visela. Ta poklesla o 

několik centimetrů a zastavila se. Otis zvolal: „Vše je bezpečné, pánové.“ První takto 

vybavený osobní výtah byl instalován roku 1857 v obchodním domě v New Yorku. [1] 

 
Obr. 2 – Elisha Graves Otis [12],[13]  

 

    Ve druhé polovině 19. století se začínají také stavět výtahy s hydraulickým pohonem. 

Médiem pro přenos síly byla voda. Tyto výtahy bylo moţné navrhovat pro vyšší rychlosti a 

zdvihy neţ doposud pouţívané výtahy, které měly výhradně bubnový pohon. 

    Dalším mezníkem ve vývoji bylo objevení elektrického pohonu. Stalo se tak v roce 1880 

díky Werneru von Siemensovi. Výtah byl konstrukčně shodný s výtahy pouţívanými 

doposud, pouze parní pohon byl nahrazen jiţ zmiňovaným elektrickým.  



Optimální uchycení převáděcích kladek klece výtahu 
Optimal location of transform rollers of lift cabin 

12 

 

    Roku 1890 dochází k dalšímu velkému objevu. Anton Freissler postavil kolejový výtah 

s trakčním pohonem. O pět let vyuţil této technologie další konstruktér, který tímto 

způsobem poháněl výtah ve vertikální šachtě. 

    Aţ do této doby měly všechny výtahy těţkopádné řízení. To v roce 1894 změnila firma 

OTIS, která nainstalovala první výtah řízený tlačítky. Ovšem rozmach začíná aţ 

v následujícím století. 

 

    Pronikavý rozvoj výtahová technika zaznamenala po druhé světové válce. Jiţ jsou 

vyráběny výtahy s trakčním pohonem a převodovkou mezi lanovnicí a hnacím 

elektromotorem. S tímto uspořádáním se můţe v drtivé většině setkat i dnes. Další vývoj 

zaznamenává řízení osobních výtahů. Pákové a jednoduché tlačítkové řízení je nahrazeno 

řízením sběrným. 

 

    Další kroky jsou např. typizace, montáţ velkých celků (celá kabina s ovládáním, 

prefabrikované díly, ze kterých se sestavuje šachta…). 

    Na závěr doplním stručný údaj o vývoji u nás. První výtah byl postaven v roce 1876 

v pivovaře v Litoměřicích. Od roku 1963 se vývoje a konstrukce ujímá Transporta 

Chrudim. [1]        

       

2.2. Rozdělení výtahů 
 

Výtahy je moţno rozdělit několika způsoby a podle různých kritérií: 

 

a) dle druhu pohonu 

 výtahy s elektrickým pohonem 

 výtahy s hydraulickým pohonem 

 výtahy s pneumatickým pohonem (téměř nepouţívané) 

 

b) dle přepravovaných objektů 

 výtahy pro přepravu osob a materiálu s doprovodem osob 

 výtahy pro přepravu materiálu bez doprovodu osob 

 lůţkové 

 automobilové 

 ad. 

 

c) dle charakteru pracovního cyklu 

 výtahy s přerušovaným cyklem (drtivá většina) 

 výtahy s kontinuálním pracovním cyklem (páternostery)   
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Dalším parametrem pro rozdělování by mohla být jmenovitá nosnost, která je jedním ze 

dvou základních parametrů. Pohybuje se v rozmezí od několika desítek kilogramů aţ po 

jednotky tun. Jmenovitá nosnost se odvozuje z řady R10. 

 

25 50 100 160 250 320 500 800 1000 1600 

2000 3200 4000 5000 8000 10000 12500 16000 20000 --- 

Tab. 1. – Jmenovité nosnosti 

 

Druhým základním parametrem je jmenovitá rychlost. Udává se v jednotkách m/s a její 

hodnoty se odvozují z řady R5. Jmenovitá rychlost se můţe lišit od hodnot udaných 

v tabulce o ± 15%. 

 

0,18 0,25 0,36 0,5 0,71 1 1,4 2 2,8 4 5,6 

Tab. 2. – Hodnoty jmenovité rychlosti 

 

Mezi doplňující parametry lze zařadit zdvih, počet stanic, druh řízení výtahu, rozměry 

šachty… [1] 

 

2.3. Hlavní části výtahu 
 

Výtah je strojní zařízení, které je sloţeno z několika funkčních skupin a celků. V této části 

budou stručně popsány. 

 

1) Nosné orgány – jedná se o lana, řetězy, plochá lana, na kterých je zavěšena klec a 

vyvaţovací závaţí. 

 

2) Výtahový stroj – je zdvihacím ústrojím výtahu a je sloţen z hnacího elektromotoru, 

stavící brzdy, převodového ústrojí, z hnacího lanového kotouče (trakční pohon) 

nebo z navíjecího bubnu, případně řetězové kladky. 

 

3)  Klec – jde o část, ve které se přepravují osoby a náklady. Je tvořena ocelovým 

rámem, ve kterém je uloţena kabina (u starších typů dřevěná, dnes většinou 

plechová). K rámu jsou připevněny:  závěs nosných orgánů 

  vodící čelisti slouţící k vedení kabiny po  

  vodítkách  

  zachycovače 

  závěs a pohon kabinových dveří 

Zachycovače – je to zařízení, které zachytí klec v případě přetrţení nosných orgánů 

nebo překročí-li dopravní rychlost danou hodnotu. Impuls ke spuštění zachycovačů 

je dáván omezovačem rychlosti. 
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4) Vyvaţovací závaţí – vyvaţuje váhu klece a příslušenství a část tíhy břemene 

(jmenovité nosnosti). Tato část je zpravidla 50%. U starších typů jde o betonový 

monolit, v dnešní době se pouţívá ocelová konstrukce, do níţ se vkládají betonové 

bloky. 

 

5) Výtahová šachta s vodítky a šachetními dveřmi – je to prostor úplně nebo částečně 

ohrazený, ve kterém se pohybuje klec a obvykle i vyvaţovací závaţí. Vodítka 

slouţí, jak jiţ název napovídá, k vedení klece i závaţí. Mají ještě další funkci, a 

to přenesení brzdné síly v případě vybavení zachycovačů.  

 

6) Nárazníky – jsou umístěny na dně šachty a mají za úkol zastavit klec nebo závaţí 

při přejetí spodní krajní polohy. 

 

7) Další bezpečnostní prvky – např. koncové spínače, uzávěrka šachetních a 

kabinových dveří a další. 

 

8) Osvětlení nástupišť a vnitřního prostoru klece 

 

9) Řídicí systém [1] 

    

2.4. Modernizace 
 

    Z celkového počtu výtahů v našem státě jich je zhruba 77% (85 000) určeno pro 

přepravu osob nebo osob a nákladu. Z toho počtu 58% (50 000) naprosto neodpovídá 

poţadovaným bezpečnostním předpisům. Vyskytují se u nich téměř všechna provozní 

rizika vysoké úrovně. Dalších 11% (9 000) je moţno charakterizovat eliminováním 

některých rizik vysoké úrovně.  

13% (11 000) výtahů má odstraněna rizika vysoké a střední úrovně a jejich bezpečnost se 

přibliţuje novému výtahu. Pouze 18% (15 000) výtahů je na úrovni současného 

technického poznání a nemá provozní rizika. [14] 

    Stále častěji se stává, ţe výtahy z první skupiny jsou „viníky“ havárií a úrazů osob, které 

je vyuţívají. 

    Proto v současné době dochází k masivnímu opravování a vylepšování těchto zařízení. 

Především je zlepšována bezpečnost přepravovaných osob, ale nezapomíná se ani na 

zaměstnance firem, které provádějí opravy a údrţbu. Jako příklad lze uvést instalaci 

kabinových dveří či výměny šachetních dveří. Jako prvky slouţící pro montéry a revizní 

techniky lze jmenovat ochranné kryty na lanovnice, ovládací panely revizní jízdy a další. 

    Všechna tato opatření, která zvyšují bezpečnost a spolehlivost, prodluţují ţivotnost a 

v neposlední řadě zvyšují i estetickou hodnotu výtahu, nazýváme modernizací.  
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  Podle normy ČSN 27 4011 se za modernizaci povaţují takové zásahy, které mění: 

 ohrazení šachty 

 zachycovače 

 druh pouţití výtahu 

 druh pohonu 

 druh nebo rozměr šachetních dveří 

 výtahový stroj 

 rozvaděč 

 atd. 

 

2.5. Gen2Mod 
 

    Jedná se o novou řadu, lépe řečeno generaci výtahů firmy OTIS. Tyto nové postupy a 

technologie se nevyuţívají pouze při stavbě nového výtahu, ale lze je aplikovat i 

v případech modernizace. 

    Prvním znakem těchto výtahů je, ţe mohou být bez strojovny. Není to pravidlo. Tam, 

kde je dostatek místa nebo jiţ strojovna je (častý případ modernizací), se Gen2Mod 

vyuţívá také.  

    Další odlišností, která je patrná aţ při nahlédnutí do šachty, je absence ocelových lan. 

Firma OTIS se rozhodla vyuţít lan plochých. Jedná se o zcela nové řešení. To přináší 

některé výhody, které budou podrobněji probrány v další kapitole. 

    Ke zlepšení dochází i v oblasti řízení. Je vyuţíváno mikroelektroniky. Nový pohon 

s řízenou zpětnou vazbou a vektorovou technologií zajišťuje vyšší účinnost a přesnost. 

Digitální řízení dostal i dveřní systém, který se tím stává spolehlivějším. Dalším 

nadstandardním vybavením je frekvenční měnič, jímţ je moţno libovolně nastavovat 

rychlost zavírání a otevírání dveří.   

    Nebylo opomenuto ani zvýšení bezpečnostních prvků, které je při vývoji nového 

zařízení takřka samozřejmostí. [15]   
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3. Analýza problému 
  

   V této kapitole budou podrobněji probrány výhody a také důvody vzniku Gen2Mod. 

Dále bude vysvětlena potřeba natáčení převáděcích kladek. 

 

3.1. Plochá lana 
 

   Klasické nosné orgány jsou lana, v případě výtahů s větší nosností, především nákladních 

výtahů, také řetězy. Ovšem pouţití těchto dvou elementů přináší samozřejmě některé 

nevýhody, které mají za důsledek snahu začít pouţívat nosné orgány jiné koncepce a 

z jiných materiálů.  

   Prvním problémem je nutnost dodrţet podmínku: 

 

 

  

 kde:    D – průměr lanové kladky (lanovnice) [mm] 

 dl – průměr lana [mm] 

 

Vezme-li jako příklad lano o průměru 10mm (hojně pouţívané pro osobní výtahy), potom 

minimální průměr lanovnice musí být 400mm. Z toho je patrné, ţe se jedná o rozměrný a 

vcelku těţký díl.  

   Druhým nedostatkem je obtíţná kontrola opotřebení lan. Kontrola ve stavu, kdy pouze 

lano kontrolujeme a počítáme s jeho dalším provozem, je obtíţná z toho důvodu, ţe lano je 

napuštěné mazacími prostředky a také přístup k němu je většinou omezený.  

   Třetí problém byl jiţ zmíněn výše. Jedná se o mazání. Mazání lan je třeba provádět 

v pravidelných intervalech, opět ve stísněných prostorách. Navíc likvidace pouţitých lan 

představuje ekologickou zátěţ. A v neposlední řadě jde o „špinavou“ práci. 

 

   Z výše uvedených skutečností plynula snaha vymyslet a vyrobit lana, která tyto problémy 

minimalizují nebo ještě lépe odstraní. Podařilo se to vyuţitím plochých lan (viz. obr. 3)  

 
Obr. 3 – Ploché lano [15] 
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    Toto zploštění umoţnilo zmenšit velikost lanovnice – lépe převáděcí kladky – 

z uvedeného příkladu ze 400mm na pouhých 102mm.  

    Jde o polyuretanový pás, ve kterém je zalito 12 lanek. Kaţdé lanko obsahuje 7 pramenů 

sloţených ze 7 drátků. To znamená dohromady 588 vysoce pevných drátků. Běţná pevnost 

ocelových drátků v lanech je 1570MPa, 1770MPa, přičemţ maximální hodnota můţe být 

1960MPa. V případě plochých lan pevnost dosahuje hodnot kolem 2700MPa. 

  Dalším kladem je zvýšená ţivotnost oproti lanům klasické koncepce. Uvádí se, ţe je 

zhruba třikrát delší. 

  V dnešní době, kdy se stále více začíná prosazovat do práce konstruktérů poţadavek na 

šetrnost vůči ţivotnímu prostředí, je také výhodné to, ţe lana není nutné mazat. 

  Opotřebení lan je kontrolováno automaticky a kaţdá změna je ihned signalizována 

odborné obsluze. Způsob kontroly je jednoduchý. Jedná se o princip měření impedance 

jednotlivých ţil uvnitř pásu. 

  Výhodou zejména pro cestující v kabině výtahu je omezení vibrací a také hlučnosti 

celého systému. 

  Posledním zmíněným kladem je jednoduchost instalace váţení kabiny. Váţící 

tenzometrické senzory přenáší signál do řízení pohonu a díky tomu je moţné přesně 

dodávat krouticí moment stroje podle zatíţení kabiny. 

 

    Pouţitím plochých lan bylo moţné navrhnout a zkonstruovat úplně nový typ výtahového 

stroje. 

 

3.2. Výtahový stroj 

 

Obr. 4 – Výtahový stroj Gen2Mod [9] 

 

    Výtahový stroj stejně jako lana dostál velkých změn. Je moţné ho pouţít pro výtahy bez 

strojovny, ale také samozřejmě pro výtahy, u kterých bude stroj umístěn ve strojovně 

mimo výtahovou šachtu. 

     Jedná se o kompaktní bezpřevodový synchronní stroj s nízkým setrvačným momentem, 

který je osazen elektromotorem s permanentními magnety. Tato konstrukce spolu 

s odstraněním převodovky výrazně zlepšuje účinnost stroje. Ta je zhruba o 50% větší 
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oproti klasickému převodovému stroji, o 15% vyšší neţ v případě stroje s permanentními 

magnety axiální konstrukce a o 10% vyšší neţ běţné bezpřevodové stroje s indukčním 

asynchronním motorem. 

 

Obr. 5 – Grafy účinnosti [9] 

 

Zlepšená účinnost samozřejmě znamená výrazné úspory spotřeby elektrické energie. 

Konstrukce pohonu také umoţňuje zmenšení stroje na zhruba 70% velikosti klasického 

výtahového stroje. 

    Stroj má frekvenční měnič pohonu, coţ zajišťuje plynulé rozjezdy a brzdění. Frekvenční 

měnič je zařízení, které se vyuţívá hojně i v případech konstrukce výtahů s klasickými 

lany. Avšak měnič Gen2Mod pracuje v reţimu, kdy je řízení otáček jednodušší. Toto je 

způsobeno tím, ţe stroj pracuje ve vyšších otáčkách – díky malým rozměrům převáděcích 

kladek. 

      Dalším prvkem, který prošel přeměnou, je brzda. Jedná se o dvojčinnou brzdu. Ta 

mimo standardní brzdění výtahu zajišťuje omezování rychlosti při „pádu vzhůru“. Je tedy 

moţné pouţít zachycovače pouze pro směr dolů a ne zachycovače obousměrné. [15] 

    Poslední výhodou stroje je skutečnost, ţe obdobně jako v případě lan není nutné pouţít 

mazadel. V případě výtahového stroje jde o olej, který je u většiny ostatním strojů 

v převodové skříni. Jedná se o větší mnoţství, které je nutné měnit a doplňovat. Proto lze o 

stroji Gen2Mod říci, ţe je ekologicky šetrný. Nepřítomnost oleje také usnadňuje 

konstrukci, protoţe není třeba stroj významným způsobem „utěsňovat“.    

 

V tabulce jsou orientační údaje o stroji Gen2Mod. 

 
Nosnost 

 

do 630kg 630 - 1000kg 

Délka 655mm 1002mm 

Šířka 220mm 246mm 

Výška 265mm 279mm 

Hmotnost 120kg 127kg 

Tab. 3 – Rozměry stroje [9] 
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3.3. Důvody pro natáčení převáděcích kladek 
 

    V této kapitole dojde k vysvětlení poţadavku ze zadání. A to na moţnost natáčet 

převáděcí kladky. Bude popsáno, proč je třeba, aby konstruovaný díl tuto funkci 

umoţňoval a v jakých případech bude pouţití dílu opodstatněné. 

 

Důvod je prostý.  

  Výtahy Gen2Mod jsou vyuţívány pro konstrukci úplně nových výtahů, kdy výtah 

umisťujeme do nově postaveného objektu a také do šachty, která je postavena pro 

konkrétní model „na míru“. V tomto případě většinou není potřebný díl, který umoţňuje 

natočení, protoţe šachta je postavena tak, aby převáděcí kladku nebylo nutné natáčet. 

  Ale naproti stavění výtahu do nové šachty stojí rekonstrukce výtahu. A právě v tomto 

případě je natáčení kladek v některých případech nutné. Jde o to, ţe výtah stavíme do jiţ 

postavené šachty, a proto není moţné šachtu postavit tak, jak by bylo nejvýhodnější. 

Drobné úpravy samozřejmě moţné jsou, ale větší zásahy do šachty jsou obtíţné a také 

riskantní. 

V případě rekonstrukcí se můţeme setkat s dvěma způsoby uloţení klece a protiváhy vůči 

sobě. 

 

3.3.1 Souosé uspořádání 

 

    Toto rozmístění klece a protiváhy postihuje zhruba 60% rekonstruovaných zařízení. Jak 

je patrné z obr. 6 a také z názvu kapitoly, osy klece i protiváhy jsou souosé. Z toho důvodu 

není třeba převáděcí kladky natáčet, a proto není ani nutné mezi kladku a horní nosník 

klece vkládat díl, který by natáčení umoţňoval. Potom se převáděcí kladka na horní nosník 

připevňuje napevno. 

 

 

Obr. 6 – Souosé uspořádání 

 



Optimální uchycení převáděcích kladek klece výtahu 
Optimal location of transform rollers of lift cabin 

20 

 

3.3.2 Vyosené uspořádání 

 

    Tento stav je přibliţně ve 40% případů rekonstrukcí. Jde o protiklad předchozího 

umístění. Osy klece a protiváhy jsou od sebe vychýleny o určitý úhel. Toto vychýlení je 

dáno konstrukcí šachty, kde není moţné pouţít uspořádání souosé. A právě zde je na místě 

pouţití adaptéru, pomocí kterého lze převáděcí kladky natočit. Kladky je třeba natočit jak 

na kabině, tak na protizávaţí, a to obě dvě o stejný úhel. 

Důleţitým předpokladem je i natočení celého výtahové stroje o stejný úhel jako obě 

převáděcí kladky. Pokud by tomu tak nebylo, docházelo by k překrucování plochých lan a 

tím ke sniţování adheze a ţivotnosti.  

 

 
Obr. 7 – Vyosené uspořádání 

 

     

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Optimální uchycení převáděcích kladek klece výtahu 
Optimal location of transform rollers of lift cabin 

21 

 

4. Navrhovaná řešení 
 

   Pro výběr optimálního řešení natáčecího adaptéru bylo rozhodnuto navrhnout několik 

variant a z nich vybrat tu nejlepší. Navrţena byla tři řešení – z nichţ dvě, která byla  

zavrhnuta – zůstala ve fázi ideového návrhu a nebyly dále zpracovány. Na následujících 

stránkách budou jednotlivá řešení představena a vysvětlen princip funkce. Výhody a 

nevýhody budou vyjmenovány a zohledněny v další kapitole při výběru nejvhodnějšího 

řešení. 

 

4.1. Převáděcí kladky 
 

   Ještě před představením jednotlivých natáčecích adaptérů je nutné říci několik slov o 

převáděcích kladkách. Co je převáděcí kladka, bylo řečeno výše. Kladky zde budou 

představeny formou modelu a budou uvedeny jejich rozměry.  

   Firma OTIS vyuţívá dva typy kladek. Budu je označovat jako „Typ A“ a „Typ B“. 

Kladky se vůbec neliší funkcí, rozdíl je pouze v nosné konstrukci hřídele. I rozměry jsou si 

kladky velmi podobné, jedná se o rozdíl v šířce o zhruba 40mm. 

 
Obr. 8 – Převáděcí kladka – Typ A 
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Obr. 9 – Převáděcí kladka – Typ B 

 

   V následující tabulce jsou uvedeny rozměry jednotlivých typu a druhů kladek. 

Podrobnější přehled je moţné získat z přiloţených technických výkresů. 

 

Druh Typ A Typ B 

2x55 215 x 120 215 x 157 

3x55 270 x 120 270 x 157 

3x65 300 x 120 300 x 157 

4x65 365 x 120 365 x 157 

5x65 430 x 120 430 x 157 

Tab. 4 – Rozměry převáděcích kladek 

 

Označení druhu je následující:  první číslo znamená počet soudečkových dílů 

nasunutých na hřídeli a tím také počet plochých lan 

 

 druhé číslo udává šířku kaţdého z dílů 
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4.2. Adaptér č. 1 
 

   Jedná se o díl z plechu tloušťky 8-10mm. V něm jsou vyříznuty 4 dráţky ve tvaru 

kruhového oblouku se středovým úhlem 60-70°.  

 
Obr. 10 – Díl umoţňující natáčení 

 

Na tomto plechu je připevněna celá převáděcí kladka pomocí spojovacího dílu. Ten je 

přišroubován jak ke kladce, tak k dílu, který umoţňuje natáčení. 

 
Obr. 11 – Spojovací díl 
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   Spojovací díl má jednoduchý tvar, je naohýbán z plechu tloušťky 4mm. V místech 

připevňování k natáčecímu dílu je zesílen z důvodu lepšího rozloţení sil a zpevnění celého 

spojovacího dílu.  

   Díl umoţňující natáčení je spojen s celou konstrukcí (klecí nebo protizávaţím) přes horní 

nosníky. Ty bývají ve velkém počtu případu realizovány dvojicí U – profilů. Na ně jsou 

přivařeny 4 závitové tyče M12. Kaţdá z nich se pohybuje v jedné dráţce.  

   Tím je moţné celou sestavou (kladka + spojovací díl + natáčecí díl) otáčet o libovolný 

úhel v rozmezí -30° aţ +30°. Rozmezí záleţí samozřejmě na úhlu obloukové dráţky. Po 

nastavení poţadovaného natočení je dotaţena matice. Mezi maticí a plechovým dílem je 

kruhová podloţka a pruţná podloţka, zajištující dotahování matice. Jako pojistný prvek je 

umístěna kontramatice.  

   Princip funkce je dobře viditelný z modelu.   

 

 
Obr. 12 – Adaptér č. 1 
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4.3. Adaptér č. 2 
 

   Druhým řešením je návrh součásti, která připomíná jakousi točnu. Točna je vytvořena 

opět z plechu tloušťky 4mm. Plech je spojen takovým způsobem, ţe výsledná součást má 

tvar kruhu, v němţ jsou vyříznuty čtyři dráţky.  

 
Obr. 13 – Točna 

 

      Na bocích převáděcí kladky jsou umístěny plechové díly. Díly mají vnější poloměr 

stejný jako je vnitřní poloměr točny. Díky tomu je zajištěno to, ţe kladka s bočnicemi 

můţe být vloţena dovnitř točny.   

 
Obr. 14 – Bočnice 
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   Bočnice jsou k bokům kladky přišroubovány čtyřmi šrouby M12. Pod maticí nechybí 

kruhová podloţka a pruţná podloţka. V kaţdé bočnici jsou dva otvory, do kterých se vloţí 

šrouby – M12 tak, ţe matice bude vně točny a kaţdý šroub bude v jedné dráţce. 

   Po povolení matic je moţné sestavu (převáděcí kladky + bočnice) natáčet. Velikost 

natočení závisí na délce dráţek. Dosáhne – li poţadovaného úhlu, matice stáhneme, a tím 

zajistíme sestavu proti dalšímu otáčení. 

   Točna je k horním nosníkům z U – profilu připevněna tak, ţe na tyto nosníky je napevno 

přivařen čtvercový plech tloušťky min. 10mm a do něj jsou vyvrtány kruhové otvory. 

K tomuto plechu je točna přišroubována čtyřmi šrouby. 

   Princip funkce je patrný z modelu. 

 

 
Obr. 15 – Adaptér č. 2 
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4.4. Adaptér č. 3 
 

   Poslední navrhnutý adaptér je sloţen ze dvou dílů. Větší díl slouţí hlavně jako spojovací, 

svůj význam má však i na natáčení. Menší díl, velmi jednoduchý, je pro natáčení 

podstatný.  

 

 
Obr. 16 – Hlavní + natáčecí díl 

 

   Menší díl má velice jednoduchý tvar, ale pro samotné natáčení je velmi podstatný.  

 
Obr. 17 – Natáčecí díl 
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   Jde o kruhovou součást, v níţ jsou 4 otvory o průměru 18mm. Tloušťka byla zvolena 

také 18mm. Její průměr je 120mm, ale není úplně podstatný, důleţité je, aby byl větší neţ 

průměr díry ve vrchní části spojovacího dílu. Natáčecí díl je umístěn uvnitř spojovacího a 

překrývá právě díru v horní části. V kaţdé díře je šroub M16, který prochází upraveným 

spojovacím dílem z řešení č. 1, tečně se dotýká díry v hlavním dílu a prochází dírou 

v natáčecím dílu. Na kaţdém z těchto šroubů je nasazeno pouzdro z trubky o vnějším 

průměru 22mm a tloušťce stěny 2,6mm dle ČSN 42 5715. Pouzdro je zde umístěno 

z důvodu zamezení výrazným průhybům spodního dílu. 

 
Obr. 18 – Upravený spodní díl 

 

   Chceme – li kladkou otočit, povolíme matice právě těchto šroubů. Tím dojde k uvolnění 

styku natáčecího dílu a dílu hlavního. Potom je moţné celou převáděcí kladkou otočit o 

libovolný úhel. Po jeho získání matice dotáhneme, tím celou sestavu stáhneme a kladkou 

nebude jiţ moţno natáčet.  

   Pod maticemi nechybí kruhová a pruţná podloţka. Pro bezpečnost je matice doplněna 

kontramaticí. Dalším prvkem, který brání vypadnutí matice v případě jejího povolení, je 

závlačka na konci šroubu. 

   Kompletní sestava je k hornímu nosníku připevněna pomocí čtyř svorníků o rozměru 

M12, které stahují právě přes U – profily hlavní díl a čtvercový plech. 

   Princip natáčení a upevnění je názorný z modelu.  
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Obr. 19 – Adaptér č. 3 
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5. Výběr nejvhodnějšího řešení 
 

   V předchozí kapitole byla představena moţná řešení problému spolu s popisem jejich 

funkce. Nebyly však vyjmenovány a vysvětleny jejich výhody a nevýhody. A právě 

porovnání a volbu nejvhodnějšího adaptéru si klade za cíl tato kapitola. 

 

5.1. Adaptér č. 1 
 

   Návrh spočívá v přivaření závitových tyčí na horní nosníky a nasazení desky 

s vyříznutými dráţkami.  

 

Výhody:   

 jednoduché řešení 

 snadná montáţ 

 lehká konstrukce 

 

Nevýhody: 

 přivařené závitové tyče na horní nosníky – svar je slabé místo konstrukce – je to 

potencionální místo vzniku trhliny 

 nemoţnost natočit kladku o libovolný úhel v rozmezí 0 – 360° 

 obtíţná výroba kruhových dráţek 

 pro kaţdý druh kladky nutnost mít různý natáčecí díl – při pouţití stejného dílu by 

docházelo ke kolizi mezi kladkou a přivařenými závitovými tyčemi 

 

   Bylo také zvaţováno místo přivařování tyčí nosník provrtat a pouţít šrouby. Toto řešení 

se také nejeví jako nejvhodnější, protoţe vrtání by probíhalo ve výšce a provrtat U – profil 

by bylo obtíţné. 

 

5.2. Adaptér č. 2  
 

   Řešením problému je vytvoření točny, do které by byla celá převáděcí kladka vloţena. 

 

Výhody: 

 moţnost natočit kladku o větší úhel neţ při pouţití adaptéru č. 1 

 lehká konstrukce 

 pouze šroubované spoje 

 

Nevýhody:  

 obtíţná výroba točny 

 potřeba velké přesnosti dvojice točna + bočnice 

 nemoţnost natočit kladku o libovolný úhel v rozmezí 0 – 360° 
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5.3. Adaptér č. 3 
 

   Jde o vloţený díl mezi kladku a horní nosníky. Principem natáčení je vyuţití kruhového  

dílu – příloţky. 

 

Výhody: 

 jednoduché řešení 

 natáčení je moţné o libovolný úhel 

 kompatibilní se všemi druhy a typy kladek 

 

Nevýhody: 

 těţší konstrukce 

 problémový přístup  

 

5.4. Výběr použitého adaptéru 
 

   Při porovnání adaptérů č. 1 a č. 2 pro první řešení mluví jednodušší konstrukce. Ale 

riziko při pouţití svarů je v případě zařízení přepravující lidi vysoké. Druhé řešení je 

výrobně náročnější, ale spoje jsou šroubové a to znamená velmi kvalitní spojení. Dalším 

plusem je větší rozmezí natočení kladky. Proto z těchto dvou řešení volím adaptér č. 2. 

   Srovnáme – li adaptér č. 2 a č. 3, jeví se třetí návrh jako lepší. Je jednodušší, umoţňuje 

natáčet kladkou bez jakéhokoliv omezení, je kompatibilní se všemi druhy kladek a tím se 

zjednodušuje i výroba, protoţe není potřeba vyrábět a skladovat více různých druhů dílů. 

 

   Pro další zpracování při porovnání všech kladů a záporů volím adaptér č. 3. Tento návrh 

bude dále zpravován tím způsobem, ţe bude vypočteno, jaké šrouby je nutné pouţít a 

jakým utahovacím momentem je třeba je dotáhnout, aby došlo k zaručenému spojení. 

Posledním krokem bude kontrola dílu pomocí metody MKP a případné úpravy. 
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6. Kontrola dílu metodou MKP 
 

6.1. Seznámení s MKP 
 

   Zkratka MKP znamená metoda konečných prvků. Můţeme se také setkat se zkratkou 

FEM, která pochází z anglického označení Finite Element Method. MKP je numerická 

orientovaná metoda, jeţ je zaloţena na řešení soustavy diferenciálních rovnic popisujících 

model součásti, jeho vlastnosti a zatíţení. Například výpočtem rovnic popisujících tuhé 

těleso s danými materiálovými vlastnostmi, popsanými elastickým materiálovým modelem 

a zatíţené vnějšími silami, získáme deformace a napjatost tohoto tělesa. Podobně je moţné 

obdrţet popis teplotního pole v případě pouţití Laplaceovy rovnice. 

   Pokud bychom tyto diferenciální rovnice chtěli řešit analyticky, nejednalo by se o větší 

problém v tom případě, ţe by šlo o základní úlohy na geometricky jednoduchých tělesech. 

Ovšem v inţenýrské praxi se jedná hlavně o fyzikálně komplexní soustavy s tvarově 

sloţitou geometrií. A právě v těchto případech se jako ideální ukázala numerická 

aproximační metoda označovaná jako MKP. 

   Principem metody je rozdělení objektu na konečný počet částí nazývaných elementy. Ty 

ho musí vyplňovat s dostatečnou přesností. Jsou – li vlastnosti kaţdého elementu popsány 

matematickou funkcí, dostáváme pro popis celého objektu soustavu rovnic. Řešení 

diferenciálních rovnic je převedeno na řešení soustavy algebraických rovnic, jejichţ 

neznámé parametry představují parametry daného fyzikálního problému. 

   Jednotlivé elementy jsou spojeny v uzlech, tj. v bodech o známých souřadnicích. 

Zjednodušíme – li problém výpočtu, dá se říci, ţe jsou počítány hodnoty neznámých 

parametrů právě v těchto uzlech. Soustava popisující celou součást má řádově tisíce aţ 

miliony těchto uzlů. 

 

6.2. Informace o použitém MKP systému    
 

   Jako hlavní MKP systém je pouţit modul integrovaný do Autodesk Inventor Profesional 

2008 (AIP). Dodavatelem tohoto modulu je firma Ansys Inc. 

   Pro kontrolu výsledků je vyuţit program ANSYS Workbench. 

 

6.2.1. Vstupní údaje MKP systému 

 

   Abychom vůbec byli schopni provést nějaký výpočet, musíme mít k dispozici některé 

informace: 

 

 geometrie – výpočetní model je vytvářen na navrhnutém modelu v CAD systému 

 materiál – je přiřazován v průběhu zadávání výpočtu  

 okrajové podmínky – je třeba, jako v případě klasického výpočtu, zadat zatěţující 

síly a způsob a místa uloţení (upevnění) 
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6.2.2. Omezení výpočtu v MKP systému 

 

   Pro správné pouţívání metody MKP je dobré znát omezení a vlastnosti tohoto systému. 

Pro MKP AIP to jsou tyto: 

 

 geometrie – je moţné řešit pouze objemové modely 

 materiál – modul vyuţívá lineární model materiálu pro konstantní, homogenní  

a izotropní materiál. Proto ho nelze pouţít pro výpočet součástí např. z plastů. 

Pokud se přesto rozhodneme jej vyuţít i pro neizotropní materiály, musíme počítat 

s určitou odchylkou od skutečnosti 

 okrajové podmínky – modul je určený pro výpočty statických úloh. Zatíţení musí 

být v čase neproměnná.   

 

   Všechna tato omezení jsou v této práci zohledněna, a proto je moţné tento MKP modul 

vyuţít. 

 

6.3. Pevnostní analýza 
 

   Adaptér bude zkontrolován metodou MKP. Výsledky budou vyhodnoceny a případně 

provedeny úpravy konstrukce.  

 

6.3.1. Zatěžovaný díl 

 

   Metodou konečných prvků bude zatěţována sestava hlavního a natáčecího dílu. Sestavu 

lze vidět na obr. 20.  

 
Obr. 20 – Zatěţovaná sestava 
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6.3.2. Způsob zatížení a uchycení sestavy 

 

   Celá sestava je zatíţena maximálně hodnotou 25 500N. Tato síla je rozloţena do čtyř 

míst, tj. do míst, kde budou umístěny šrouby. Stejně tak uloţení je realizováno v místech, 

kde budou působit svorníky. Uloţení je realizováno pevnou vazbou. Rozmístění sil a 

pevných vazeb je zřejmé z obr. 21. 

 
Obr. 21a – Zatíţení sestavy 

 

 
Obr. 21b – Uchycení sestavy (barevně zvýrazněno) 
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6.4. Výpočet původního navrhnutého dílu 

6.4.1. Síť a geometrie prvku 

 

   V tab. 5 jsou uvedeny hodnoty, které se týkají samotné součásti (hmotnost, objem), a 

také vlastnosti síťového modelu.   

Rozměry ohraničujícího kvádru 300 mm 

110 mm 

150 mm 

Hmotnost součásti 12,11 kg 

Objem součásti 1,542·10
6 

mm
3
 

Nastavení přesnosti sítě 100 

Uzly 24478 

Prvky 12743 

Tab. 5 – Statistika původního modelu 

 

   Rozměry ohraničujícího kvádru představují délky v globálních směrech X, Y, Z. 

 

6.4.2. Zatížení a vazby 

 

   V tab. 6 jsou uvedeny hodnoty zatíţení a druh vazeb. Síly a vazby jsou definované 

výběrem povrchů  viz. kapitola 6.3.2.  

Název     Typ     Velikost 

Fc     Síla     25 500 N 

Pevná vazba   Povrch - Pevná vazba 0 mm 

Tab. 6a – Zatíţení a vazby 

 

Název     Síla   Moment   

Pevná vazba   25 500 N 17,79 Nmm 

Tab. 6b – Reakce vazeb 

 

 

 

 

 

 

 

 



Optimální uchycení převáděcích kladek klece výtahu 
Optimal location of transform rollers of lift cabin 

36 

 

6.4.3. Použitý materiál 

 

   Na analýzy provedené v této kapitole se vztahují následující předpoklady chování 

materiálu: 

 lineární – tlak je přímo úměrný napětí 

 konstantní – vlastnosti jsou nezávislé na teplotě 

 homogenní – v rámci celého objektu se vlastnosti nemění 

 izotropní – vlastnosti jsou ve všech směrech stejné 

 

   Materiál, který byl zvolen pro navrhnutou sestavu (hlavní a natáčecí díl) je S355J0. Jeho 

vlastnosti jsou uvedeny v následující tabulce. 

Vlastnost     Hodnota   

Youngův modul   2,1·10
6
 MPa 

Poissonova konstanta 0,3   

Měrná hmotnost   7,85·10
-6

 kg/mm
3
 

Mez kluzu   355 MPa 

Mez pevnosti v tahu 470 MPa 

Tab. 7 – Materiál S355J0 

 

6.4.4. Výsledky 

  

   Hodnoty spočtené metodou MKP jsou uvedeny v tab. 8. Součinitel bezpečnosti k byl 

určen pomocí teorie selhání maximálního napětí pro ohebné materiály. Limitem napětí je 

mez kluzu materiálu. 

Parametr     Minimální   Maximální 

Ekvivalentní napětí 0,5981 MPa 212,8 MPa 

Deformace   0 mm   0,2396 mm 

Součinitel bezpečnosti 1,668   Nepouţito 

Tab. 8 – Výsledky MKP 

 

   Zobrazeny budou pouze průběhy ekvivalentního napětí a deformace. V AIP je ještě 

moţno zobrazit výsledky týkající se maximálního a minimálního hlavního napětí a 

součinitele bezpečnosti. Tyto průběhy ovšem nejsou pro konstrukci úplně podstatné, proto 

nebudou zobrazeny.  
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6.4.5. Grafická prezentace výsledků 

 

Obr. 22a – Ekvivalentní napětí sestavy 

 

 
Obr. 22b – Deformace sestavy 

 

   Jelikoţ součinitel bezpečnosti dosahuje hodnoty pouze 1,668, dojde k úpravě sestavy. 
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6.5. Výpočet upravené sestavy 
 

   Upraven byl pouze hlavní díl, k úpravě dílu natáčecího nedošlo. Byly provedeny změny: 

 díry pro svorníky byly zvětšeny z průměru 13mm na 18mm – díra pro šroub M16x2 

 zesílení materiálu v okolí těchto děr bylo změněno tím způsobem, ţe vnější průměr 

byl zvětšen na 30mm a výška o 1mm, tedy výsledná výška je 3mm.   

 pásnice pro zvýšení tuhosti jsou z původní šířky 25mm zvětšeny na rozměr 30mm 

 

6.5.1. Síť a geometrie prvku 

    

   V tab. 9 jsou uvedeny hodnoty, týkající se součásti a také vlastnosti síťového modelu.   

Rozměry ohraničujícího kvádru 300 mm 

110 mm 

150 mm 

Hmotnost součásti 12,18 kg 

Objem součásti 1,551·10
6 

mm
3
 

Nastavení přesnosti sítě 100 

Uzly 24339 

Prvky 12727 

Tab. 9 – Statistika upraveného modelu 

 

   Rozměry ohraničujícího kvádru představují délky v globálních směrech X, Y, Z. 

 

6.5.2. Zatížení a vazby 

 

   Zatíţení a vazby jsou stejné jako v předchozím případě – viz. tab. 6a, 6b. 

 

6.5.3. Použitý materiál 

 

   Materiál je také obdobný jako v prvním případě tedy S355J0 – viz. tab. 7. 

 

6.5.4. Výsledky 

 

   Hodnoty spočtené metodou MKP jsou uvedeny v tab. 10.  

Parametr     Minimální   Maximální 

Ekvivalentní napětí 1,039 MPa 125,09 MPa 

Deformace   0 mm   0,226 mm 

Součinitel bezpečnosti 2,838   Nepouţito 

Tab. 10 – Výsledky MKP 
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6.5.5. Grafická prezentace výsledků 

 

 
Obr. 23a – Ekvivalentní napětí sestavy 

 

 
Obr. 23b – Deformace sestavy 

 

 



Optimální uchycení převáděcích kladek klece výtahu 
Optimal location of transform rollers of lift cabin 

40 

 

6.6. Kontrola MKP 
 

  Pro kontrolu výsledků AIP bude pouţit program ANSYS Workbench. 

 

6.6.1. Síť a geometrie prvku 

 

   Podobné parametry jako v předchozím případě. 

 

6.6.2. Použitý materiál 

 

   Opět vyuţit materiál S355J0. 

 

6.6.3. Grafická prezentace 

    

   Pro zjednodušení budou výsledky prezentovány pouze graficky a navíc pouze 

ekvivalentní napětí. 

 

 
Obr. 24 – Kontrolní MKP 

 

   Kontrolním výpočtem vyšla aţ na malou odchylku stejná hodnota, proto je moţné ji 

povaţovat za správnou. 
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7. Výpočet 
 

   V rámci této kapitoly bude proveden výpočet šroubů M16 x 100 ISO – 8.8, které po 

natočení kladky zajišťují to, ţe nedojde ke změně poţadované polohy. Výpočtem byly 

ověřeny i šrouby M12 x 100 ISO – 8.8, které byly pro tento účel zvaţovány. I přes 

výsledek zaručující bezproblémovou funkci byly zvoleny šrouby větších rozměrů. A to 

z toho důvodu, ţe jde o velmi důleţitý spojovací uzel.  

   Výpočtem bude ověřena statické zatíţení a dále nutný utahovací moment nastavený na 

momentovém klíči k zaručení pevného spojení. 

 

7.1. Síly působící na šrouby 
 

   Maximální nosnost, která bude uvaţována, je Q = 1000kg. Maximální hmotnost klece 

vyráběné firmou OTIS pro tuto nosnost je P = 1550kg. Potom tedy celková hmotnost je: 

 

 

 

 kde: Pk – hmotnost klece [kg] 

  Q – nosnost výtahu [kg] 

 

Celkové zatíţení šroubu Fc je: 

 

 

 

 kde: Pk – hmotnost klece [kg]  

  Q – nosnost výtahu [kg] 

  Fc – celková síla působící na šrouby [N] 

  g – tíhové zrychlení [m/s
2
] 

 

Zatíţení jednoho šroubu Fš: 

 

 

 

 kde:  Fš – síla působící na jeden šroub [N] 

  Fc – celková síla působící na šrouby [N] 

  n – počet šroubů [-] 
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7.2. Parametry šroubu a matice 
 

      Šroub je zvolen dle normy ČSN EN ISO 4014. Byl vybrán šroub M16 x 100 ISO – 8.8. 

Lze o něm vyčíst tyto informace: 

 d = D = 16,000 mm 

 d2 = D2 = 14,701 mm 

 d1 = D1 = 13,835 mm 

 d3 = 13,546 mm 

 P = 2 mm 

 m = 14,8 mm 

 2·α = 60° 

 

    Třída pevnosti byla zvolena 8.8 dle ČSN EN ISO 898 – 1. Pro pevnostní třídu 8.8 je mez 

kluzu materiálu Re = 640MPa a dovolený kontaktní tlak pro ocel je pDov = 150MPa.   

 

7.3. Výpočet statického zatížení a kontrola šroubu na otlačení 
 

   Stanovení průřezu šroubu: 

 

 

 

 kde:  As – průřez šroubu [mm
2
] 

  d2 – střední průměr závitu [mm] 

  d3 – malý průměr závitu [mm] 

 

Napětí od osové síly: 

 

 

 

 kde:  σ0 – napětí od osové síly [MPa] 

  Fš – síla působící na jeden šroub [N] 

  As – průřez šroubu [mm
2
] 

 

Součinitel bezpečnosti: 

 

 

 

 kde: k – součinitel bezpečnosti [-] 

  Re – mez kluzu materiálu šroubu [MPa] 

  σ0 – napětí od osové síly [MPa] 
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Počet závitů matice: 

 

 

 

 kde: i – počet závitů matice [-] 

  m – výška matice [mm] 

  P – rozteč závitu [mm] 

 

Kontrola šroubu na otlačení: 

 

 

 

 kde:  p – tlak v závitech [MPa] 

  Fš – síla působící na jeden šroub [N] 

  i – počet závitů matice [-] 

  d – velký průměr závitu [mm] 

  D1 – malý průměr matice [mm]  

 

 

 

VYHOVUJE 

 

7.4. Zjednodušení spoje 
 

   Na obr. 25 je skutečný stav, v jakém se šroubový spoj nachází. 

 

 

Obr. 25 – Skutečný stav spoje 
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   Pro výpočet by však tento stav byl obtíţný. Protoţe se jedná o sestavu, ve které se dají 

předpokládat minimální deformace (silné díly, malá mezera mezi šroubem a středním 

dílem), je moţné tento stav nahradit stavem, který je na obr. 26. 

 

 

Obr. 26 – Zjednodušení spoje 

 

   Jako eliminaci zjednodušení dojde k navýšení vypočteného přepětí o 20%. Další úvahy 

budou uváděny pro zjednodušený stav. 

 

7.5. Výpočet šroubového spoje 
 

Střední průřez závitu: 

 

 

 

 kde: A1 – střední průřez závitu [mm] 

  d2 – střední průměr závitu [mm]  
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Konstanta C1 pro šroub: 

 

 

 

  kde:  C1 – konstanta šroubu [mm/N] 

  l1 – celková délka spojovaných částí + výška matice [mm] 

  E1 – modul pruţnosti v tahu materiálu šroubu [MPa] 

  A1 – střední průměr závitu [mm] 

 

 

Plocha průřezu tlakového dvojkuţele: 

 

   V dostupné literatuře se nevyskytuje tvar tlakového dvojkuţele pro případ spojení tří 

dílů. Proto bylo odvozeno, jak bude tento tvar vypadat. Pokud není úvaha o lineárním 

průběhu na prostředním díle úplně správná, nedopustíme se velké chyby v řešení. Proto 

není nutné výpočet nějakým způsobem upravovat. Očekávaný tvar je zobrazen na obr. 27. 

 

 
Obr. 27 – Tlakový dvojkuţel 

 

   Plocha jedné části: 

 

 

 

 kde: S1 – plocha jedné části [mm
2
] 

  lc – tloušťka dílu c [mm] 

  lb – tloušťka dílu b [mm] 

  la – tloušťka dílu a [mm] 
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Celková plocha: 

 

 

 

  kde:  A2 – celková plocha tlakového kuţele [mm
2
] 

  S1 – plocha jedné části [mm
2
] 

 

 

Konstanta C2 pro materiál spojovaných dílu: 

 

 

  

 kde: C2 – konstanta spojovaných materiálu [mm/N] 

  l2 – délka spojovaných částí [mm] 

  E2 – modul pruţnosti v tahu spojovaného materiálu [MPa] 

  A2 – celková plocha tlakového kuţele [mm
2
] 

 

Potřebné předpětí spoje: 

 

 

    

 kde: FQ – předpětí spoje [N] 

  C1 – konstanta šroubu [mm/N] 

  C2 – konstanta spojovaných materiálu [mm/N] 

  ψ – součinitel přetíţitelnosti [-] 

  Fš – síla působící na jeden šroub [N] 

 

Navýšené potřebného předpětí spoje: 

 

 

 

 kde:  FQn – navýšené potřebné předpětí spoje [N] 

  FQ – předpětí spoje [N] 

  1,2 – navýšení o 20% 
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Celkové zatíţení předepjatého spoje: 

 

 

 

 kde: FQc – celkové zatíţení předepjatého šroubu [N]  

  FQn – navýšené potřebné předpětí spoje [N] 

  FŠ – síla působící na jeden šroub [N] 

 

Napětí způsobené celkovým zatíţením předepjatého spoje: 

 

 

  

 kde: σQc – napětí v předepjatém spoji [MPa] 

  FQc – celkové zatíţení předepjatého spoje [N] 

  As – průřez šroubu [mm
2
] 

 

Součinitel bezpečnost předepjatého spoje: 

 

 

 

 kde: kQ – součinitel bezpečnosti předepjatého spoje [-] 

  Re – mez kluzu materiálu šroubu [MPa] 

  σQc – napětí v předepjatém spoji [MPa] 

 

 

Výpočet utahovacího momentu: 

 

   Velikost potřebného utahovacího momentu se skládá ze dvou částí. První je moment M1 

nutný k vyvození síly FQ a druhý je moment tření mezi podloţkou a maticí Mtp.    

 

 

Úhel stoupání závitu: 

 

 

   

 kde: γ – úhel stoupání závitu [°]  

  P – rozteč závitu [mm] 

  D2 – střední průměr matice [mm] 
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Třecí úhel mezi závity šroubu a matice: 

 

 

 

 

 kde: ρz – třecí úhel mezi závity šroubu a matice [°] 

fz – součinitel tření mezi závity šroubu a matice pro nemazané     

      plochy [-] 

  α – vrcholový úhel závitu [°] 

  γ – úhel stoupání závitu [°] 

 

Moment nutný k vyvození síly FQ: 

 

 

   

 kde:  M1 – moment nutný vyvození síly FQ [Nm] 

  FQn – navýšené potřebné předpětí spoje [N] 

  D2 – střední průměr matice [mm] 

  γ – úhel stoupání závitu [°] 

  ρz – třecí úhel mezi závity šroubu a matice [°] 

 

Střední průměr: 

 

 

 

 kde: Ds – střední průměr [mm] 

  Dm – otvor pro klíč [mm] 

  dd – minimální průměr dosedací plochy [mm]  

 

Moment tření mezi podloţkou a maticí: 

 

 

 

 kde: Mtp – moment tření mezi podloţkou a maticí [Nm] 

  FQn – navýšené potřebné předpětí spoje [N] 

fM – součinitel tření mezi hlavou (maticí) šroubu a podloţkou   

        pro nemazané plochy [-] 

  Ds – střední průměr [mm] 
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Utahovací moment: 

 

 

 

 kde: MT – utahovací moment [Nm] 

  M1 – moment nutný vyvození síly FQ [Nm] 

  Mtp – moment tření mezi podloţkou a maticí [Nm] 
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8.  Program pro výpočet maximálního natočení 
 

   Mým úkolem v rámci zadání je také vytvoření programu, pomocí něhoţ lze určit 

maximální natočení převáděcích kladek. Hlavním poţadavkem bylo určit maximální 

moţné natočení kladek umístěných na protizávaţí. Tento poţadavek je opodstatněn tím, ţe 

v některých případech je podélná osa kladky vzdálena od stěny šachty pouze o určitou 

vzdálenost a kladku není moţno otočit o libovolný úhel. V případě, ţe by byl „mezní“ úhel 

překročen, došlo by ke kolizi právě mezi převáděcí kladkou a stěnou. Pravděpodobně by 

došlo k poškození kladky a také stěny šachty. 

   Dalším poţadavkem byla jednoduchost a intuitivnost ovládání vytvořeného programu. 

Proto jsem se snaţil vybrat takový programovací jazyk, kterým je moţné vytvořit program 

s „windowsovským“ vzhledem. Na základě tohoto byl zvolen program DELPHI. 

 

8.1. DELPHI 
 

   Program Delphi vychází z tehdejšího Turbo Pascalu a byl vyvinut firmou Borland v roce 

1995, kdy na trh byla uvedena první verze. Hlavní výhodou tohoto programovacího 

nástroje je vyuţití komponent. Komponenty umoţňují sestavovat program graficky na 

displeji.  

Přiřazením procedur k daným grafickým prvkům nastavením jejich vlastností tvoříme 

samotný program. Dříve bylo nutné a dost zdlouhavé tyto grafické prvky naprogramovat. 

Díky Delphi nám zbývá naprogramovat jen akci např. při stisknutí tlačítka a tělo programu. 

Pro vytvoření těla je ovšem nezbytná alespoň základní znalost programování v Pascalu.  

 

8.2. Koncepce programu 
 

   Program je koncipován jako samostatný exe soubor, který se odkazuje na některé další 

prvky, které jsou umístěny ve společném adresáři spolu s ním.  

   V úvodním výběru uţivatel vybere typ pouţité kladky, ve druhém velikost pouţité 

převáděcí kladky a v posledním výběru způsob měření vzdálenosti. Dalším krokem je 

zadání naměřené hodnoty vzdálenosti od stěny šachty. 

   Výsledky jsou počítány dva. První určuje maximální moţné natočení. Podmínkou je 

dotyk kladky stěny. Druhý výsledek je pro pouţití podstatnější, protoţe má v sobě zahrnut 

poţadavek z normy, podle níţ musí být mezera mezi pohybujícím se dílem (kladka) a 

pevným dílem (stěna) minimální vzdálenost 20mm. 

   Program je ošetřen tím způsobem, ţe je nutné zadat pouze číslo. Ţádný nebo jiný vstup 

není moţný. 
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 8.3. Zdrojový kód programu 
 

   Na následujících stránkách je uveden zdrojový kód. U kaţdého funkčního a významného 

příkazu bude popsána jeho funkce. Příkazy budou vysvětlené při prvním výskytu, dále jiţ 

nebudou zdůrazňovány, pouze v případě vysoké důleţitosti budou vysvětleny znovu.  

 

8.3.1. Samotný zdrojový kód  

 

unit Unit1;    // název zdrojového kódu 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, 

  StdCtrls, ExtCtrls, Math, Jpeg;    // používané typy 

 

Type                                              //deklarovány objekty, procedury a  

    funkce 

  TForm1 = class(TForm) 

    rgTyp: TRadioGroup; 

    rgKladka: TRadioGroup; 

    rgMereni: TRadioGroup; 

    edVzdalenost: TEdit; 

    Button1: TButton; 

    Button2: TButton; 

    Label4: TLabel; 

    Label5: TLabel; 

    edMaxNatoceni: TEdit; 

    edDoporuceneNatoceni: TEdit; 

    Button4: TButton; 

    Button3: TButton; 

    Label1: TLabel; 

    Label2: TLabel; 

    Label3: TLabel; 

    Label6: TLabel; 

    Button5: TButton; 

    Image1: TImage; 

    function KladkaL: real; 

    function KladkaS: real; 

    function KladkaV: real; 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

    procedure rgTypClick(Sender: TObject); 

    procedure rgMereniClick(Sender: TObject); 
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    procedure Button2Click(Sender: TObject); 

    procedure Button3Click(Sender: TObject); 

    procedure Button4Click(Sender: TObject); 

    procedure Button5Click(Sender: TObject); 

    procedure rgKladkaClick(Sender: TObject); 

 

  private 

 

  public 

    { Public declarations } // v této části je možné deklarovat    

  end;   proměnné 

 

var 

  Form1: TForm1; 

 

implementation 

 

uses 

 Unit2,Unit3,Unit6,Unit7; //zde se definují procedury a funkce 

 

{$R *.DFM} 

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); // klikneme-li na  tlačítko „Zadej  

    znovu“  

  begin //začni 

    edVzdalenost.Text := ''; //poli přiraď prázdnou hodnotu  

   (vynuluj) 

  end; //ukonči    

  

procedure TForm1.rgTypClick(Sender: TObject); //označení typu kladky  

  begin 

    rgKladka.Enabled := true; //zaktivuj výběr velikosti 

    Button3.Enabled := true;  //zaktivuj tlačítko „Zobrazení typu“ 

  end; 

 

procedure TForm1.rgKladkaClick(Sender: TObject); //výběr velikosti kladky 

  begin 

    rgMereni.Enabled := true; //zaktivuj způsob měření 

  end; 

 

 

 

 

 



Optimální uchycení převáděcích kladek klece výtahu 
Optimal location of transform rollers of lift cabin 

53 

 

procedure TForm1.rgMereniClick(Sender: TObject); //výběr způsobu měření 

  begin 

    edVzdalenost.Enabled := true; //zaktivuj pole pro zadání naměřené  

   hodnoty 

    Button5.Enabled := true; //zaktivuj tlačítko „Způsob měření“ 

    Button2.Enabled := true; //zaktivuj tlačítko „VYPOČTI“ 

  end; 

function TForm1.KladkaL: real; //funkce přirazení délky dle typu  

   kladky 

  begin 

    if rgTyp.Items.Strings[rgTyp.ItemIndex]='Typ A' //bude-li vybrán typ A 

    then //potom 

      begin 

 

        if rgKladka.Items.Strings[rgKladka.ItemIndex]='2x55' //bude-li vybrána kladka  

   2x55 

        then  

          begin      

            result :=191; //délce přiřaď l=191mm 

          end; 

 

        if rgKladka.Items.Strings[rgKladka.ItemIndex]='3x55' //bude-li vybrána kladka  

   3x55 

        then 

          begin      

            result := 246; //délce přiřaď l=246mm 

          end; 

 

        if rgKladka.Items.Strings[rgKladka.ItemIndex]='3x65' //bude-li vybrána kladka  

   3x65 

        then 

          begin            

            result := 276; //délce přiřaď l=276mm 

          end; 

 

          if rgKladka.Items.Strings[rgKladka.ItemIndex]='4x65' //bude-li vybrána kladka  

    4x65 

          then 

            begin      

              result := 341; //délce přiřaď l=341mm 

            end; 
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          if rgKladka.Items.Strings[rgKladka.ItemIndex]='5x65' //bude-li vybrána kladka  

    5x65 

          then 

            begin      

              result := 406; //délce přiřaď l=406mm 

            end; 

      end 

 

  else //nebo = vybrán typ B 

 

    begin 

          if rgKladka.Items.Strings[rgKladka.ItemIndex]='2x55' //bude-li vybrána kladka  

   2x55 

          then 

            begin      

              result :=215; //délce přiřaď l=215mm 

            end; 

 

          if rgKladka.Items.Strings[rgKladka.ItemIndex]='3x55' //bude-li vybrána kladka  

   3x55 

          then 

            begin      

              result := 276; //délce přiřaď l=276mm 

            end; 

 

          if rgKladka.Items.Strings[rgKladka.ItemIndex]='3x65' //bude-li vybrána kladka  

   3x65 

          then 

            begin      

              result := 300; //délce přiřaď l=300mm 

            end; 

 

          if rgKladka.Items.Strings[rgKladka.ItemIndex]='4x65' //bude-li vybrána kladka  

   4x65 

          then 

            begin      

              result := 365; //délce přiřaď l=365mm 

            end; 
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          if rgKladka.Items.Strings[rgKladka.ItemIndex]='5x65' //bude-li vybrána kladka  

   5x65 

          then 

            begin      

              result := 430; //délce přiřaď l=430mm 

            end; 

    end; 

  end; 

 

function TForm1.KladkaS: real; //funkce přirazení šířky dle typu kladky 

  begin 

    if rgTyp.Items.Strings[rgTyp.ItemIndex]='Typ A' //bude-li vybrán typ A 

    then //potom 

      begin 

        result := 120; //šírce přiřaď s=120mm 

  end 

 

  else 

 //nebo 

 

    if rgTyp.Items.Strings[rgTyp.ItemIndex]='Typ B' //bude-li vybrán typ B 

    then 

      begin 

        result := 157; //šírce přiřaď s=157mm 

      end; 

  end; 

 

function TForm1.KladkaV: real;  //funkce podle typu  

     měření 

  begin 

    if rgMereni.Items.Strings[rgMereni.ItemIndex]='Od osy vodítek' //vybráno od osy vodítek 

    then //potom 

      begin 

        result := StrToFloat(edVzdalenost.Text) - (KladkaS / 2); // vzdálenosti přiraď     

end   naměřenou hodnotu–š/2 

 

  else 

 

    if  rgMereni.Items.Strings[rgMereni.ItemIndex]='Od boku kladky' /vybráno od boku kladky 

    then 

      begin 

        result := StrToFloat(edVzdalenost.Text);  // vzdálenosti přiraď  

      end;   naměřenou hodnotu 

    end; 
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procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); //klik na tlačítko „VYPOČTI“  

var 

  s, l, v: real; //proměnné a jejich typ 

  alfa, beta, gama, uhl, v20, alfa20, beta20: real;  

 

begin 

  try 

    s := KladkaS; //přiřazení nových proměnných k  již  

    l := KladkaL;   existujícím, pro snadnější užívání 

    v := KladkaV; 

 

  except 

    on E: EConvertError do //pokud není zadáno číslo 

      begin 

        ShowMessage('Musí být zadáno číslo'); //vypiš text  

        edVzdalenost.Text := ''; // poli přiraď prázdnou hodnotu  

   (vynuluj) 

        exit; 

      end; 

  end; 

 

  v20 := v – 20; //vzdálenost ošetřená dle normy 

  uhl := sqrt(sqr(s / 2) + sqr(l / 2)); //vypočet půlky uhlopříčky kladky 

 

  if ((v + s / 2) > uhl) then //je-li vzdálenost je menší než uhl  

    potom 

  begin 

    edMaxNatoceni.Text := 'LIBOVOLNÝ ÚHEL'; //do pole „Vypočtené maximální  

  end;   natočení“ vypiš 

 

  if (v <= 0) then //je-li vzdálenost je menší než 0 potom 

  begin 

    edMaxNatoceni.Text := 'NELZE NATÁČET'; //do pole „Vypočtené maximální 

  end;   natočení“ vypiš 

 

  if ( 0 < (v)) and ((v + s/2) < uhl)  then //je-li vzdálenost je vetší než 0 a menší  

   něž uhl potom 

  begin    

    alfa := arccos(((s / 2) + v) / uhl); //úhel alfa se rovná 

    gama := arctan(s / l); //úhel gama se rovná 

    beta := (Pi / 2) - alfa - gama; //úhel beta se rovná = max. natočení  

   edMaxNatoceni.Text := FloatToStr(RadToDeg(beta)); //vypiš úhel beta převedený na stupně   

  end; 
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  if ((v20 + s / 2) > uhl) then //je-li vzdálenost zmenšená o 20 větší  

    něž uhl potom 

  begin    

    edDoporuceneNatoceni.Text := 'LIBOVOLNÝ ÚHEL';  //do pole „Maximální natočení dle  

  end;   normy“ vypiš 

 

  if (v20 <= 0) then //je-li vzdálenost zmenšená o 20 menší  

  begin   než 0 potom 

    edDoporuceneNatoceni.Text := 'NELZE NATÁČET'; //vypiš  

  end; 

 

  if ( 0 < (v20)) and ((v20 + s/2) < uhl)  then //je-li vzdálenost zmenšená o 20 větší  

   než 0 a menší než uhl potom 

  begin    

    alfa20 := arccos(((s / 2) + v20) / uhl); //úhel alfa20 se rovná 

    gama := arctan(s / l); //úhel gama se rovná 

    beta20 := (Pi / 2) - alfa20 - gama; //úhel beta20 se rovná 

    edDoporuceneNatoceni.Text := FloatToStr(RadToDeg(beta20)); //vypiš beta20 

  end; 

end; 

 

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); //klik na tlačítko „Zobrazení typu“ 

begin 

  if rgTyp.Items.Strings[rgTyp.ItemIndex]='Typ A' //je-li zvolen typ A 

  then //potom 

    begin 

      Form2.ShowModal; //otevři okno s obr. typu A  

    end 

 

  else //nebo = vybrán typ B 

 

  begin 

    Form3.ShowModal; //otevři okno s obr. typu B 

  end; 

end; 
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procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject); //klik na tlačítko „Způsob měření“ 

begin 

  if rgMereni.Items.Strings[rgMereni.ItemIndex]='Od osy vodítek' //vybráno od osy vodítek 

  then 

    begin 

      Form6.ShowModal; //otevři okno s obr. typu  

    end 

   měření od osy vodítek 

  else //nebo = od boku kladky 

 

    begin 

      Form7.ShowModal; //otevři okno s obr. typu 

    end;   měření od boku kladky 

end; 

 

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject); //klik na tlačítko „Konec“ 

begin 

  Application.Terminate; //ukonči aplikaci 

end; 

 

end. 

 //konec programu 

8.4. Vzhled programu 
 

 
Obr. 28 – Program pro výpočet max. natočení 
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9. Závěr 
 

   V práci byla navrţena tři moţná řešení, nejvhodnější z nich bylo detailněji zpracováno. 

Adaptér prošel pevnostním výpočtem metodou MKP. Je pravděpodobné, ţe firma OTIS 

dle návrhu vyrobí prototyp natáčecího adaptéru, který bude následně odzkoušen. V případě 

přijatelných výsledků by bylo moţné adaptér uvést do praxe.  
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11. Seznam použitých zkratek a symbolů 
 

A1 – střední průřez závitu  [mm]   

A2 – celková plocha tlakového kuţele [mm
2
]   

As – průřez šroubu  [mm
2
]   

C1 – konstanta šroubu  [mm/N]   

C2 – konstanta spojovaných materiálu [mm/N] 

D – průměr lanové kladky (lanovnice)  [mm]   

d – velký průměr závitu   [mm] 

D1 – malý průměr matice  [mm]   

D2 – střední průměr matice  [mm]  

d2 – střední průměr závitu  [mm]   

d3 – malý průměr závitu  [mm]   

dd – minimální průměr dosedací plochy [mm] 

dl – průměr lana  [mm] 

Dm – otvor pro klíč  [mm]   

Ds – střední průměr   [mm] 

E1 – modul pruţnosti v tahu materiálu šroubu [MPa]   

E2 – modul pruţnosti v tahu spojovaného materiálu [MPa]   

Fc – celková síla působící na šrouby [N] 

fM – součinitel tření mezi hlavou šroubu a podloţkou pro nemazané plochy [-] 

FQ – předpětí spoje   [N] 

FQc – celkové zatíţení předepjatého šroubu  [N] 

FQn – navýšené potřebné předpětí spoje  [N] 

Fš – síla působící na jeden šroub  [N] 

fz – součinitel tření mezi závity šroubu a matice pro nemazané plochy  [-] 

g – tíhové zrychlení  [m/s
2
] 

i – počet závitů matice   [-] 

k – součinitel bezpečnosti [-] 

kQ – součinitel bezpečnosti předepjatého spoje [-] 

l1 – celková délka spojovaných částí + výška matice  [mm] 

l2 – délka spojovaných částí  [mm] 

la – tloušťka dílu a   [mm] 

lb – tloušťka dílu b   [mm] 

lc – tloušťka dílu c   [mm] 

m – výška matice   [mm] 

M1 – moment nutný vyvození síly FQ [Nm] 

MT – utahovací moment   [Nm] 

Mtp – moment tření mezi podloţkou a maticí  [Nm] 

n – počet šroubů   [-] 

p – tlak v závitech   [MPa] 

Pk – hmotnost klece  [kg] 

P – rozteč závitu   [mm] 
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pDov – dovolený tlak v závitech [MPa] 

Q – nosnost výtahu  [kg] 

Re – mez kluzu materiálu šroubu  [MPa] 

S1 – plocha jedné části   [mm
2
] 

 

α  – vrcholový úhel závitu   [°] 

γ  – úhel stoupání závitu   [°] 

ρz – třecí úhel mezi závity šroubu a matice  [°] 

σ0 – napětí od osové síly   [MPa] 

σQc – napětí v předepjatém spoji [MPa] 

ψ – součinitel přetíţitelnosti spoje [-] 
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12. Seznam příloh 
 

Výkresová dokumentace: 

 

[1] Sestava typ A + seznam poloţek (A2+A4) 

[2] Sestava typ B + seznam poloţek (A2+A4) 

[3] Sestava adaptéru (A2) 

[4] Tělo adaptéru (A2) 

[5] Natáčecí díl (A4) 

[6] Horní výztuha (A4) 

[7] Spodní výztuha (A4) 
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