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ABSTRAKT 
Cílem této bakalářské práce je návrh zařízení pro injektáž dvousložkových 

stavebních hmot, které je možné používat při výškových pracích. Zařízení je 

navrženo jako přenosné s pohonem akumulátorovou vrtačkou. Úvodní část je 

věnována shrnutí současných produktů na trhu, následně jsou stanoveny parametry 

navrhovaného zařízení a jeho konstrukční návrh. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
injektážní zařízení, opravy betonu, polyuretanové pryskyřice 

 

 

ABSTRACT 
The aim of this bachelor‘s thesis is design of a device for grouting of two-component 

building materials, which can be used for height work. The device is design as 

portable and powered by cordless drill. The first part contains a summary of current 

devices which are available. The second part is focused on description of parameters 

and final design of the device.    

 

 

KEY WORDS 
grouting device, concrete repair, polyurethane resin  
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1 ÚVOD 
Pro správnou funkci a zachování mechanických vlastností panelových staveb je 

důležitým faktorem jejich stav. Používáním a vlivem povětrnostních podmínek může 

docházet k popraskání panelů či betonových konstrukcí a následné korozi ocelové 

výztuže, což má negativní vliv právě na životnost stavby. Injektáží opravných hmot 

dochází k zaplnění prasklin, opětovnému zvýšení mechanických vlastností 

a zabránění další koroze ocelové výztuže. Jako opravných hmot se využívá 

cementových směsí a jednosložkových nebo dvousložkových pryskyřic. [1]  

Pro injektáž lze použít různá zařízení, jako jsou pistolové dávkovače a injektážní 

čerpadla. Zařízení lze dělit podle konstrukce, způsobu použití a způsobu pohonu. 

Běžně se používají zařízení, která pro svůj provoz potřebují být připojena 

k elektrické síti nebo k přívodu stlačeného vzduchu.  

Při sanaci výškových budov jsou opravy prováděny při výškových pracích z plošin. 

Není tedy možné, aby byla použita zařízení, která potřebují být připojena k elektrické 

síti nebo k přívodu stlačeného vzduchu. Pro tyto práce jsou vhodná malá zařízení, se 

kterými lze snadno manipulovat, dají se snadno přenášet a ke svému provozu 

nepotřebují připojení k elektrické síti.  

Z těchto důvodů je cílem této bakalářské práce navrhnout přenosné zařízení pro 

injektáž dvousložkových stavebních hmot poháněné akumulátorovou vrtačkou. 
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 
 

 

2.1 Injektáž 
 

 

Injektáží rozumíme vpravení materiálů, jako jsou řídké malty a pryskyřice, do, za, 

nebo kolem konstrukce za účelem výplně či utěsnění trhlin a spár a obnovení 

celistvosti konstrukce případně pro vytvoření zábrany proti kapalinám nebo párám. 

[1] Trhliny mohou vznikat již při stavbě smršťováním při tuhnutí nebo při používání 

stavby jejím postupným sedáním, vlivem povětrnostních podmínek, přetěžováním 

stavby, vlivem zatékání a následným zamrzáním vody uvnitř konstrukce apod. [2] 

Prvním způsobem injektáže je injektáž pomocí injektážních pakrů. Injektážní body 

jsou po celé délce praskliny v intervalech, které závisí na konkrétní situaci. V daných 

bodech je navrtán otvor, do kterého se vloží injektážní pakr, na který se následně 

připojí hadice z injektážního zařízení. Princip injektáže spočívá v postupné injektáži 

od začátku praskliny k jejímu konci, v případě svislých nebo stoupajících prasklin 

injektáž začíná na nejnižším místě. Injektážní tlak je řízen obsluhou injektážního 

zařízení v závislosti na její zkušenosti. Je běžné, že tlak v průběhu injektáže roste. 

Odpor proti vtékání pryskyřice je způsoben viskozitou materiálu a u vertikálních 

prasklin se projevuje také hydrostatický tlak kapaliny. [3] Maximální tlak při 

injektáži pomocí pakrů je dle konstrukce až 250 barů. [4] 

Dalším způsobem injektáže je vpravování opravných materiálů do dutin pomocí 

většího otvoru. Do prostoru spoje dvou obvodových dílců je vyvrtán alespoň jeden 

kanál, pomocí kterého se do tohoto prostoru vpraví nejprve plnivo a následně 

výplňová hmota. Výplňovou hmotou je dvousložkový polyuretan, který se nejprve 

uvnitř prostoru promísí s plnivem a následně nechá vytvrdit. [5] Dalšími výplňovými 

hmotami jsou dvousložkové polyestery a dvousložkové epoxidové pryskyřice, které 

ale mají tu nevýhodu, že se po vytvrzení smršťují a tím se snižuje jejich přilnavost 

vůči okolí (vnitřní stěny komor). Tyto materiály se do předvrtaných kanálů vpravují 

pod tlakem o velikosti 11 až 20 barů. [6] Takto vysoký tlak může způsobit poškození 

panelu ať už roztržením komory nebo roztržením celého panelu. Dvousložkový 

polyuretan se vpravuje do kanálu bez použití přetlaku. Jako plnivo lze použít štěrk či 

kamenina, skleněné kuličky nebo porézní granule jílu. Optimální velikost 

jednotlivých zrn plniva se pohybuje v rozmezí 0,5 až 10 mm, přičemž lze použít 

plnivo o velikosti zrn 0,01 - 20 mm. [5] 

 

 

2.2 Používaná zařízení pro injektáž 
Pro injektáž se používají různá zařízení od nejjednodušších pistolových dávkovačů 

až po injektážní čerpadla různých konstrukcí. Tyto zařízení můžeme dále rozdělit 

podle způsobu pohonu a podle toho zda jsou určené pro jednosložkové 

a  předmíchané vícesložkové hmoty nebo vícesložkové hmoty míchané až 

v samotném zařízení.  

2 

2.1 

 

2.2 
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2.2.1 Pistolové dávkovače 

 

 

Ruční pistolové dávkovače 

Pistolové dávkovače jsou jednoduchou variantou pro aplikaci nejrůznějších tmelů 

a pryskyřic. Pro běžné používání jsou dávkovače jednoduché konstrukce vyrobené 

z plechu s některými prvky odlévanými (obr. 2-1). [7] 

Kartuše s tmelem či pryskyřicí se do dávkovače vkládají celé. Pistolové dávkovače 

různých firem pracují na stejném principu, liší se většinou pouze vzhledově. 

Pistolové dávkovače určené pro časté použití a pro dávkování dvousložkových hmot 

dodávaných v jedné kartuši jsou více vyztužené. Další variantou jsou dávkovače, 

které se na kartuši nasadí, jak je zobrazeno na obrázku 2-2. [8] [9] 

Obr. 2-1 Ruční pistolový dávkovač [7] 

Obr. 2-2 Nasazovací ruční pistolový dávkovač 

[9] 

 

 



 

 

PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

strana 

15 

Pro současné vytlačování dvou kartuší se vyrábí rozšířený pistolový dávkovač pro 

umístění dvou kartuší vedle sebe (obr. 2-3). [10] 

 

 

Akumulátorové pistolové dávkovače 

Akumulátorové pistolové dávkovače mají výhodu kontinuálního dávkování 

a možnost lepší kontroly nad rychlostí dávkování materiálu z kartuše. Naopak jejich 

nevýhodou oproti ručním dávkovačům je vyšší hmotnost, potřeba dobíjení baterie 

a vyšší cena. Například výrobek od obchodní firmy Metabo s.r.o. má hmotnost 

2,8 kg (obr. 2-4). [11] Jiná aplikační pistole od obchodní firmy Tremco Illbruck s.r.o. 

má hmotnost 1,86 kg a k plnému dobití baterie dojde za 30 minut. [12] Stejně jako 

u ručních pistolových dávkovačů, tak i u akumulátorových se vyrábí dávkovač pro 

vytlačování dvou kartuší najednou. [13] 

 

 

Obr. 2-3 Dvojitý ruční pistolový dávkovač [10] 

Obr. 2-4 Akumulátorový pistolový dávkovač [11] 
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Pneumatické pistolové dávkovače 

Pneumatické pistolové dávkovače, stejně jako akumulátorové, mají výhodu 

kontinuálního dávkování společně s dobrou kontrolou dávkovaného množství 

materiálu. Jejich výhodou oproti akumulátorovým pistolovým dávkovačům je jejich 

nízká hmotnost. Nevýhodou je potřeba připojení ke zdroji stlačeného vzduchu. 

Například dávkovač od obchodní firmy Metabo s.r.o. (obr. 2-5) spotřebuje 65 l·min
-1

 

vzduchu. [14] U výrobku od obchodní firmy Tremco Illbruck s.r.o. je doporučený 

kompresor, který je schopný dodávat minimálně 120 l·min
-1

 vzduchu. [15] 

Pneumatické pistolové dávkovače, které jsou schopny vytlačovat dvě kartuše 

najednou, se vyrábějí také (obr. 2-6). [16] 

Dalším způsobem přenosného zařízení pro vytlačování dvousložkových hmot je 

natlakovaní nádržek s pryskyřicí pomocí malé tlakové bombičky. Zvýšením tlaku 

v nádržkách se pryskyřice začne vytlačovat hadicemi až k injektážní pistoli, ve které 

se jednotlivé složky mísí a kterou ovládáme průtok. [2] 

 

 

  

Obr. 2-5 Pneumatický pistolový dávkovač [14] 

Obr. 2-6 Dvojitý pneumatický pistolový dávkovač [16] 
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2.2.2 Injektážní čerpadla pro jednosložkové hmoty 

 

 

Ruční injektážní čerpadla pro jednosložkové hmoty 

Injektážní čerpadla na ruční pohon jsou nejjednodušším typem injektážních čerpadel. 

Používaným typem čerpadla je pístové čerpadlo. Jsou určená především pro injektáž 

jednosložkových pryskyřic případně pro injektáž předmíchaných dvousložkových 

pryskyřic. 

Jejich konstrukce může být vzhledově podobná ručním pistolovým dávkovačům. 

Důležitým parametrem je vstřikovací tlak. Například ruční injektážní pumpa od 

obchodní firmy Sanax Group s.r.o. (obr. 2-7) má objem zásobníku 1 litr a maximální 

možný vstřikovací tlak 100 barů [17], výrobek od obchodní firmy Webac s.r.o. až 

400 barů. [18] 

Jiným typem konstrukce ruční pístové injektážní pumpy, kde je čerpadlo přiděláno 

do stojanu, pod který se dá nádoba s pryskyřicí (obr. 2-8). Pryskyřice je poté 

nasávána do čerpadla a dále dodávána hadicí až k místu injektáže.  

Maximální možný vstřikovací tlak se pohybuje od 100 do 250 barů. Dodané 

množství za jeden zdvih závisí na velikosti pracovního prostoru čerpadla. U výrobků 

Obr. 2-7 Ruční injektážní čerpadlo [17] 

Obr. 2-8 Ruční injektážní čerpadlo [19] 

2.2.2 
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obchodní firmy Webac s.r.o. se dodávané množství pohybuje od 10 ml až do 35 ml 

za jeden zdvih. [19] [20] 

 

 

Akumulátorová injektážní čerpadla pro jednosložkové hmoty 

Stejně jako u pistolových dávkovačů, tak i u injektážních čerpadel lze přidáním 

akumulátorového pohonu zjednodušit práci. V případě akumulátorové vrtačky je 

výhodou snadná manipulace bez nutnosti být stále připojen k elektrické síti. Pro malé 

injektáže je vhodná ruční injektážní pumpa (obr. 2-9), která má hmotnost 3,2 kg, 

maximální pracovní tlak je 400 barů a maximální průtok je 100 ml·min
-1

. K plnému 

dobití baterie je třeba 1 hodina. [21] [22] 

Obr. 2-9 Ruční akumulátorové injektážní čerpadlo [21] 

Obr. 2-10 Akumulátorové injektážní 

čerpadlo [22] 
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Pro větší injektáže je vhodné injektážní čerpadlo, které lze postavit na zem a při 

injektáži držet pouze hadici (obr. 2-10). Celé zařízení se skládá z plunžrového 

čerpadla, nádoby na injektážní materiál, výstupem k připevnění hadice a převodu 

mezi samotným čerpadlem a akumulátorovou vrtačkou. Čerpadlo na obrázku 2-10 

má hmotnost 8 kg, maximální tlak je 590 barů a maximální průtok je až 0,4 l·min
-1

. 

[23] 

 

 

Elektrická injektážní čerpadla pro jednosložkové hmoty 

Elektrická injektážní čerpadla lze rozdělit dále podle typu použitého čerpadla. 

Nejčastěji jsou používána čerpadla pístová, membránová, vřetenová a zubová. 

Často používaným typem čerpadla je pístové případně plunžrové čerpadlo. 

Nejčastější je pohon čerpadla speciálně upravenou elektrickou vrtačkou. Hlavní části 

jsou stejné jako u čerpadla poháněného akumulátorovou vrtačkou. Parametry jako 

hmotnost, maximální tlak a průtok se liší podle výrobce jednotlivých injektážních 

čerpadel. Čerpadla mohou být s plynulou regulací tlaku nebo bez regulace tlaku. 

U čerpadla na obrázku 2-11 od obchodní firmy Anton Vorek s.r.o. lze pracovní tlak 

plynule regulovat mezi 0 až 250 bary. Hmotnost injektážního čerpadla je 8 kg 

a maximální průtok je 0,8 l·min
-1

. [24] 

U čerpadel bez regulace tlaku se maximální tlak pohybuje mezi 250 – 600 bary. 

Další důležitý parametr, hmotnost, začíná u nejmenších injektážních čerpadel na 

hodnotách 3,8 kg a maximální průtok může být až 0,9l·min
-1

. [25] [26]. 

Velkou výhodou u některých injektážních čerpadel je možnost nahradit nálevku 

čerpadla klasickou PET lahví. [24]  

Obr. 2-11 Elektrické injektážní čerpadlo s 

regulací tlaku [24] 
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Dalším používaným typem čerpadla je vřetenové čerpadlo (obr. 2-12). Tato čerpadla 

bývají vybavena vlastním elektromotorem, a tudíž bývají větší a těžší než injektážní 

pístová čerpadla. Díky konstrukci vřetenového čerpadla lze čerpat i cementové 

injektážní směsi s příměsí pevných částic [27] případně je kromě injektáže lze využít 

k nástřiku cementových směsí a spárování zdiva. Šneková injektážní čerpadla 

dosahují nižšího tlaku v řádech desítek barů, ale přečerpané množství je vyšší než 

u pístových čerpadel. [28] 

K injektáži lze použít i membránové čerpadlo. Membránová čerpadla dosahují tlaků 

až 240 barů a přečerpané množství se u přenosných čerpadel pohybuje dle velikosti 

od 4 l·min
-1

 [29] až po 10 l·min
-1

 (obr. 2-13) [30]. 

 

 

  

Obr. 2-12 Vřetenové injektážní čerpadlo [27] 

Obr. 2-13 Membránové injektážní čerpadlo [29] 
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Pneumatická injektážní čerpadla pro jednosložkové hmoty 

Stejně jako lze pistolové dávkovače pohánět stlačeným vzduchem, lze pohánět 

i injektážní čerpadla stlačeným vzduchem. Příkladem je injektážní čerpadlo 

poháněné stlačeným vzduchem od obchodní firmy Webac s.r.o. (obr. 2-14). Toto 

čerpadlo má plynulou regulaci tlaku až do maximálního pracovního tlaku 

264 barů a průtok 3 l·min
-1

. Jeho hmotnost je 13 kg a potřeba stlačeného vzduchu je 

200 l·min
-1

. [31] [32] 

 

 

 

2.2.3 Injektážní čerpadla pro dvousložkové hmoty 

Zařízení pro injektáž vícesložkových materiálů procují na stejném principu, kdy 

pomocí čerpadel je čerpána používaná kapalina ze zásobní nádoby do místa určení. 

Jeden konkrétní způsob je popsán v patentu [33]. Zařízení určené pro míchání 

a dávkování polyuretanových pryskyřic využívá zubového (případně pístového) 

čerpadla. Zařízení obsahuje dvě nebo více samostatných nádrží a stejný počet 

zubových čerpadel. V nádržích je v tomto případě zvýšený tlak pro zlepšení toku 

dávkované kapaliny. Jedno ozubené kolo z každého čerpadla je vždy připojeno 

k dalšímu ozubenému kolu z dalšího čerpadla a nakonec k pohonu. Tím je zajištěno, 

že všechna čerpadla mají stejné otáčky a stejné dopravované množství, a tím je 

zajištěn konstantní poměr míchání jednotlivých složek. Z čerpadel jsou jednotlivé 

složky čerpané kapaliny vháněny do mísící komory a poté již ven ze zařízení. [33] 

 

 

Ruční injektážní čerpadla pro dvousložkové hmoty 

Ruční čerpadlo na dvousložkové hmoty pracuje na stejném principu jako ruční 

čerpadlo na jednosložkové hmoty, ale místo jednoho pístového čerpadla má čerpadla 

Obr. 2-14 Pneumatické injektážní čerpadlo [32] 

2.2.3 
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dvě (obr. 2-15). U pumpy na obrázku od obchodní firmy Webac s.r.o. je poměr 

míchání složek 1:1 a dodané množství za jeden zdvih 48 ml. [34] 

 

 

Elektrická injektážní čerpadla pro dvousložkové hmoty  

Injektážní čerpadla pro dvousložkové hmoty jsou podobné jako injektážní čerpadla 

na jednosložkové hmoty, ale mají navíc jedno čerpadlo se zásobníkem dávkované 

kapaliny (obr. 2-16). Používaným typem čerpadla je pístové čerpadlo. Parametry 

čerpadel jsou rovněž podobné jako u jednosložkových injektážních čerpadel. 

Maximální tlak se pohybuje mezi hodnotami 250 – 490 barů a průtok se pohybuje 

od 30 ml·min
-1

 až po 1 l·min
-1

. Hmotnost je kvůli druhému čerpadlu vyšší 

a pohybuje se od 12 do 14 kg. [35] [36] [37] 

Obr. 2-15 Ruční injektážní čerpadlo pro 

dvousložkové hmoty [34] 

Obr. 2-16 Elektrické injektážní čerpadlo pro 

dvousložkové hmoty [35] 
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Poměr míchání je konstantní, většinou 1:1, avšak u výrobku firmy SealBoss si lze 

poměr míchání zvolit mezi dvěma hodnotami 1:1 a 2:1 (na obr. 2-17 je zobrazeno 

injektážní čerpadlo od této firmy). Změny poměru dávkování je zde dosaženo 

pomocí výměny pístu čerpadla. Dané čerpadlo je využitelné pro kapaliny 

s viskozitou od 10 do 1000 cP. 

Čerpadla lze také využít jako dvojité čerpadlo pro jednosložkové hmoty. [37] 

Prodejní cena čerpadla pro dvousložkové hmoty, které je zobrazeno na obrázku 2-16 

je 37 500 Kč bez DPH. [38] [39] 

 

 

Pneumatická injektážní čerpadla pro dvousložkové hmoty 

Injektážní pumpy pro dvousložkové hmoty poháněné stlačeným vzduchem jsou 

podobné těm na jednosložkové hmoty. Například výrobek od obchodní firmy 

Webac s.r.o. je určený pro injektáž dvousložkových hmot v poměru 1:1. Maximální 

pracovní tlak je 120 barů a maximální průtok 25 l·min
-1

. Celé injektážní čerpadlo má 

hmotnost 54 kg a potřebuje 300 – 400 l·min
-1

 stlačeného vzduchu (obr. 2-18). [40] 

[41] 

 

 

 

 

  

Obr. 2-17 Nákres elektrického injektážního čerpadla pro dvousložkové hmoty [39] upraveno 
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2.3 Používané materiály pro injektáž 
Pro injektáž se nejčastěji používají tyto materiály: 

- polyuretanová pryskyřice, 

- akrylátová pryskyřice, 

- epoxidová pryskyřice, 

- cementová suspenze nebo cementová koloidní malta. [1] 

Pryskyřice mohou být dále používány pro modifikaci cementových směsí. 

Cementové směsi modifikované pomocí polymerů se využívají z důvodu zlepšení 

vazeb mezi opravným a opravovaným materiálem, zmenšují smrštění materiálu při 

nízkém poměru vody a cementu, snížení propustnosti vody, oxidu uhličitého, olejů 

a zvýšení odolnosti vůči některým chemikáliím.  

Nízkoviskózní pryskyřice spolu s injektáží pod tlakem mohou být použity pro 

injektáž prasklin tenčích než je 50 μm. U prasklin 1 – 2 mm velkých může být při 

nízké viskozitě pryskyřice naopak injektáž neproveditelná z důvodu samovolného 

vytékání pryskyřice ven z opravované praskliny. Poté je nutné pryskyřici 

modifikovat, aby snadno zatékala do tenkých prasklin i při nízkém tlaku injektáže 

a přestala téci při přestání působení tlaku. [3] 

Pryskyřice mohou být jednosložkové a vícesložkové. Dále je lze dělit podle poměru 

míchání jednotlivých složek. V tabulce 2-1 jsou uvedeny dvousložkové materiály, 

které mají poměr míchání 1:1 objemově. 

  

Obr. 2-18 Pneumatické injektážní čerpadlo pro 

dvousložkové hmoty [41] 
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Tab. 2-1 Viskozita polyuretanových pryskyřic 

Výrobce Označení Viskozita (při 23°C) Viskozita (při 12°C) Zdroj 
(mPa·s) (mPa·s) 

Složka 1 Složka 2 Složka 1 Složka 2 
Sanax PurInjekt 2FN 50 (21°C) 110 (8°C) [42] 
Webac 1403 80 155 [43] 
Webac 1403P 105 190 [44] 
Webac 1610 285 660 [45] 
Webac 1660 450 980 [46] 
Minova Bevedol S 21 + 

Bevedan 1F 
290 (20°C) 400 (20°C) 600 (10°C) 920 (10°C) [47] 

Minova EKOPUR W 450 (25°C) 240 (25°C) - - [48] 
Minova Geoflex 310 (25°C) 200 (25°C) - - [49] 

AQUAFIN InjectPro-SuperFAST 250 525 - - [50] 
Weber weberdry 600 i 78 (20°C) 76 (20°C) - - [51] 

78 (20°C) 
SealBoss 1430 

LV Resin PUR 
110 100 - - [52] 

 

 

Dále je nutné provést rešerši čerpadel a porovnat jejich parametry, aby bylo možné 

zvolit vhodné čerpadlo.  

 

 

2.4 Čerpadla 
 

 

2.4.1 Pístová čerpadla 

Pístová čerpadla pracují na principu dvoudobého motoru. Při pohybu pístu ve válci 

dolů je čerpaná kapalina nasávána do válce sacím ventilem a při pohybu pístu zpět 

nahoru je kapalina vytlačována ven z válce. Ventily mohou být ovládané vačkovým 

mechanismem, elektronicky [53] nebo samočinně působením podtlaku a přetlaku 

ve válci. [54] 

Nevýhodou pístových čerpadel je pulsace průtoku i výstupního tlaku v závislosti na 

poloze pístu. Pulzace lze redukovat vyšším počtem pístů, které se ve výtlaku střídají. 

Naopak výhodou pístových čerpadel je, že jsou schopna generovat vysoké výstupní 

tlaky (viz tab. 2-2) a mají dobré sací schopnosti. Podle použitého materiálu pístu 

a válce jsou pístová čerpadla schopna čerpat nízko i vysoceviskózní látky včetně 

látek obsahující abraziva, toxické či korozivní látky. [53] 

 
 Tab. 2-2 Pístové čerpadlo [53] 

Pístové čerpadlo 

Maximální tlak 1000 barů 

Maximální průtok 10 – 4000 l·min
-1

 

Viskozita čerpané kapaliny 0 – 100 000 cP 

Maximální otáčky čerpadla 500 – 1500 min
-1

 

2.4 

 

2.4.1 
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Velice podobná pístovým čerpadlům jsou čerpadla plunžrová. Rozdíl mezi nimi je 

ten, že píst a pístní tyč je pouze jedna součást o stejném průměru, neboli plunžr. 

Vlastnosti plunžrových čerpadel jsou podobné vlastnostem pístových čerpadel. [55] 

 

 

2.4.2 Membránová čerpadla 

Membránová čerpadla jsou podobná pístovým čerpadlům. Rozdíl je v tom, že místo 

pohybujícího se pístu je zde membrána, která se prohýbá. Možný průhyb membrány 

čerpadla, a tím i objem přečerpané látky za jeden zdvih, ovlivňuje pružnost 

membrány, která může být vyrobena z pryže, plastu nebo kovu. Při zdvihání 

membrány je kapalina vlivem podtlaku nasávána do prostoru mezi membránou 

a sacím ventilem a při klesání je kapalina vytlačována výtlačným hrdlem ven. 

Výhodou membránových čerpadel je konstrukce pracovního prostoru bez těsnění 

a s tím spojená možnost čerpat i kapaliny s obsahem pevných částic a možnost chodu 

naprázdno. Hlavní parametry jsou uvedeny v tabulce 2-3. [53] 

Hlavním problémem při čerpání abrazivních kapalin je utěsnění a odolnost proti 

abrazivnímu opotřebení. Ať už se jedná o opotřebení pohyblivých částí čerpadel 

nebo o utěsnění ventilů a ostatních částí čerpadel. U membránových čerpadel 

různých typů nejsou v pracovním prostoru žádná těsnění a tím odpadá problém 

s abrazivním opotřebením těsnících prvků. Zůstává ale problém s utěsněním 

a opotřebením ventilů čerpadla. Zde jsou možné dva přístupy. První je, že obě části 

(ventil i ventilové sedlo) jsou vyrobeny z materiálů, jejichž tvrdost je vyšší než 

tvrdost částic obsažených v čerpané kapalině. Zástupcem velmi tvrdých materiálů je 

karbid wolframu nebo keramika. Při uzavírání ventilu zůstávají mezi ventilem 

a ventilovým sedlem pevné částice, které jsou vlivem tlaku drceny. Druhou možností 

je výroba ventilu z tvrdého materiálu a ventilového sedla z materiálu elastického. Při 

uzavírání ventilu jsou tvrdé částice zatlačovány do ventilového sedla, které se 

elasticky deformuje, a po odlehčení jsou částice opět volně pohyblivé. Dobrou 

kombinací je například keramika na bázi oxidu zirkoničitého (ZrO2) a elastických 

uretanů. [56] 

 
 Tab. 2-3 Membránové čerpadlo [53] 

Membránové čerpadlo 

Maximální tlak 200 barů 

Maximální průtok 1 – 500 l·min
-1

 

Viskozita čerpané kapaliny 0 – 100 000 cP 

Maximální otáčky čerpadla až 2000 min
-1

 

 

 

2.4.3 Zubová čerpadla 

Zubová čerpadla se skládají ze tří hlavních částí, dvou ozubených kol s vnějším 

ozubením (hnacího a hnaného) a tělesa čerpadla, v němž jsou ozubená kola uložena 

s minimální vůlí. Při otáčení ozubených kol je kapalina uzavřena v zubové mezeře 

(mezi ozubeným kolem a tělesem čerpadla) a přesouvána k místu výtlaku. Tím, jak 

jednotlivé zuby přicházejí do záběru je kapalina vytlačována ze zubové mezery 
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a v místě kde zuby ze záběru vycházejí, dochází k opětovnému zaplnění zubové 

mezery nově nasátou kapalinou. Dalším typem zubového čerpadla je čerpadlo, které 

obsahuje jedno ozubené kolo s vnějším ozubením a druhé s ozubením vnitřním. Pro 

zvýšení průtoku je možné použít zubové čerpadlo se třemi a více ozubenými koly. 

Pro zvýšení tlaku je možné použít sériové zapojení více zubových čerpadel. Více 

parametrů je uvedeno v tabulce 2-4. [54] 

Další důležitou součástí zubového čerpadla jsou ložiska. Ložiska jsou obvykle čtyři, 

na každé straně obou hřídelů jedno, a jsou mazány protékající kapalinou (olejem 

nebo například polymery jako epoxidovými a polyuretanovými pryskyřicemi). 

Provozování zubového čerpadla nasucho může vést k nadměrnému poškozování 

ložisek, ke kterému dochází i v případě, že čerpaná kapalina obsahuje abrazivní 

látky. Spouštění čerpadla, které není zaplněno čerpanou kapalinou, je lepší provádět 

při nižších otáčkách, než se čerpaná kapalina dostane k ložiskům a začne je mazat. 

[57] 

 
 Tab. 2-4 Zubové čerpadlo [58] [59] 

Zubové čerpadlo 

Maximální tlak 15 – 280 barů 

Maximální průtok 0,2 – 800 l·min
-1

 

Viskozita čerpané kapaliny 0,5 – 300 000 cP 

Maximální otáčky čerpadla až 9000 min
-1

 

 

 

2.4.4 Vřetenová čerpadla 

Vřetenová neboli šroubová či šneková čerpadla jsou čerpadla, jejichž činnou částí je 

jedno nebo více rotujících vřeten. Čerpaná kapalina se pohybuje ve směru osy 

otáčení vřetena. Čerpadla se dělí na jednovřetenová, dvouvřetenová, třívřetenová 

a vícevřetenová. Podle profilu vřetena můžeme čerpadla dále dělit na vřetena 

s jednoduchým (lichoběžníkový a obdélníkový), cykloidním nebo evolventním 

závitem nebo se speciálním tvarem vřetena. Vřetenová čerpadla se vyznačují tichým 

chodem a rovnoměrným průtokem bez pulzace [54]. Jejich další výhodou je vysoká 

odolnost a možnost čerpání málo i vysoce viskózních kapalin, kapalin obsahující 

abrazivní látky a kapalin citlivých na pěnění. Jejich nevýhodou jsou rozměry, jelikož 

čím vyšší tlak požadujeme, tím musí být čerpadlo delší. Dosažitelné tlaky a další 

parametry jsou uvedeny v tabulce 2-5. [60] 

 
 Tab. 2-5 Vřetenové čerpadlo [60] 

Vřetenové čerpadlo 

Maximální tlak 1 – 300 barů 

Maximální průtok 500 – 1200 l·min
-1

 

Viskozita čerpané kapaliny 0,3 – 1 000 000 cP 

Maximální otáčky čerpadla 20 – 3000 min
-1

 

 

 

2.4.4 
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2.4.5 Peristaltická čerpadla 

Peristaltická neboli hadicová čerpadla jsou jednoduchá čerpadla složená z pružné 

hadice, po které se odvaluje jedna či více rolen. Rolny mezi sebou oddělují jednotlivé 

pracovní prostory a posouvají čerpanou kapalinu. Velkou výhodou těchto čerpadel 

je, že neobsahují žádné ventily či ucpávky. [54] To jim umožňuje čerpat abrazivní 

či jinak znečištěné kapaliny. Peristaltická čerpadla mají dobré samonasávací 

schopnosti, možnost obousměrného chodu a nevadí jim ani chod naprázdno. Další 

parametry jsou uvedeny v tabulce 2-6. Při dlouhodobém chodu dochází 

k postupnému opotřebení hadice, které může skončit až průsakem čerpané kapaliny 

dovnitř čerpadla. Výměna hadice je ale díky jednoduché konstrukci čerpadla snadná. 

Při velkém podtlaku také může docházet ke zploštění hadice a to vede k zmenšení 

množství dodávané kapaliny téměř na nulu. [61] 

 
 Tab. 2-6 Peristaltické čerpadlo [61] 

Peristaltické čerpadlo 

Maximální tlak 18 barů 

Maximální průtok 0,01 ml·min
-1

 – 1800 l·min
-1

 

Viskozita čerpané kapaliny 0,1 – 1 000 000 cP 

Maximální otáčky čerpadla 30 – 200 min
-1
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 
 

 

3.1 Analýza problému 
Pro prodloužení životnosti betonových a panelových konstrukcí je třeba opravovat 

vzniklé defekty. Jedním ze závažných porušení betonových a panelových konstrukcí 

je vznik trhlin a dutin. Tyto dutiny je třeba zaplnit opravnými hmotami, jako jsou 

polyuretanové a epoxidové pryskyřice a cementové malty. Opravné materiály jsou do 

dutin vpravovány pomocí pistolových dávkovačů nebo injektážních čerpadel.  

Při sanaci panelových staveb je používáno horolezeckých prací, nebo jsou opravy 

prováděny z plošin. V tomto případě je velmi složité používat zařízení, která jsou 

závislá na přívodu elektrické energie, nebo stlačeného vzduchu. Jednou z možností je 

používání ručních pistolových dávkovačů. Tento způsob je ovšem pomalý a velice 

náročný pro člověka provádějící injektáž a vlivem únavy dochází k postupnému 

snížení rychlosti injektáže. Další nevýhodou je malý objem kartuší, takže se musí 

často měnit a tím vzniká velké množství odpadu. Druhou alternativou je použití 

zařízení, které bude poháněno pomocí akumulátoru.  

Dalším důležitým faktorem je hmotnost celého zařízení. Používání velkých 

akumulátorů by zhoršilo možnost manipulace se zařízením ve velkých výškách. 

Proto byla pro pohon celého zařízení zvolena akumulátorová vrtačka. 

Akumulátorové vrtačky svou hmotností nepřesahují 1,8 kg a v případě vybití baterie 

je možné baterii snadno vyměnit za náhradní. Otáčky vrtačky jsou plynule 

regulovatelné, což umožňuje regulování otáček čerpadla a tím regulaci dopravního 

výkonu čerpadla. Otáčky se pohybují v rozmezí 0 – 500 min
-1

. U dvoustupňových 

0 – 1700 min
-1

 (na první stupeň 0 – 500 min
-1

). [62]  

Další důležitou součástí celého zařízení je samotné čerpadlo. Aby se čerpadlo dalo 

používat k injektáži pomocí pakrů, musí se jeho výstupní tlak blížit hodnotě 

250 barů, což je maximální tlak při injektáži touto metodou. [4] Z čerpadel 

uvedených v kapitole 2.4 nevyhovuje čerpadlo peristaltické z důvodu malého 

výstupního tlaku. Vřetenové čerpadlo by se použít dalo, ale vzhledem ke konstrukci 

by bylo rozměrné a celé zařízení by bylo těžké. Membránové čerpadlo by bylo také 

složité a zvýšilo hmotnost zařízení. Pístová čerpadla mají nevýhodu velké pulzace 

výtoku a nutnost použití klikového mechanismu pro převod otáčivého pohybu 

vrtačky na translační pohyb pístu čerpadla.  

Zubové čerpadlo vyhovuje z hlediska parametrů, jako jsou výstupní tlak, průtok 

a viskozita kapaliny, kterou je schopno čerpat. Pro pohon zubového čerpadla není 

potřeba klikového mechanismu. Z těchto důvodů bylo pro konstrukční návrh zvoleno 

zubové čerpadlo. 

 

 

  

3.1 

 

3 
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3.2 Cíl práce 
Cílem této bakalářské práce je návrh zařízení pro injektáž dvousložkových 

polyuretanových pryskyřic, které bude poháněno akumulátorovou vrtačkou. 

Maximální dopravní výkon zařízení je 0,5 litru·min
-1

. Zařízení musí být schopné 

dávkovat pryskyřice o dynamické viskozitě maximálně 1000 mPa·s v poměru 1:1. 

Dílčími cíli práce jsou: 

- kritická rešerše injektážních čerpadel a pistolových dávkovačů, 

- definování vhodného čerpadla a jeho parametrů, 

- návrh konstrukčního uspořádání, 

- zpracování výkresové dokumentace k vybrané variantě.  
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4 KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ 
 

4.1 Schéma zařízení 
Základními částmi celého zařízení jsou zásobníky na pryskyřici, čerpadla, 

akumulátorová vrtačka jako pohon, převod mezi akumulátorovou vrtačkou 

a čerpadly a soustava spojující zásobníky s čerpadly a následně čerpadla s místem 

výtoku. Schéma uspořádání jednotlivých částí je naznačeno na obrázku 4-1.  

Kde: 

1 - zásobníky na čerpanou kapalinu, 

2 - akumulátorová vrtačka, 

3 - zubová čerpadla, 

4 - manometry, 

5 - směšovač, ve kterém jsou jednotlivé složky smíchány, 

6 - potrubí spojující zásobníky se zubovými čerpadly, 

7 - převod mezi akumulátorovou vrtačkou a jednotlivými čerpadly, 

8 - hadice vedoucí od zubových čerpadel ke směšovači, 

9 - výstup.   

 

 

Obr. 4-1 Schéma zařízení 

4 

4.1 
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4.2 Návrh uspořádání 
Převod mezi akumulátorovou vrtačkou a hřídeli zubových čerpadel je důležité volit 

tak, aby byly splněny následující podmínky. Obě čerpadla musí mít stejné otáčky, 

aby byl zajištěn konstantní poměr míchání. Převod musí být zvolen tak, aby při 

maximálních otáčkách akumulátorové vrtačky byl zajištěn požadovaný dopravní 

výkon. 

Z důvodů uvedených výše byl zvolen převod ozubenými koly. Dva koncepční 

návrhy jsou schematicky znázorněny níže. 

Natočení akumulátorové vrtačky je voleno tak, aby její ovládání bylo možné 

i v případě, že celé zařízení bude stát na zemi. Z tohoto důvodu je akumulátorová 

vrtačka orientována tak, že osa sklíčidla je ve vertikální poloze.  

 

 

4.2.1 Návrh č. 1 

V návrhu číslo 1 je využito třech čelních ozubených kol s přímými zuby, jak je 

uvedeno na obrázku 4-2. 

Kde: 

2 - akumulátorová vrtačka, 

3 - zubová čerpadla, 

10 - čelní ozubená kola s přímými zuby. 

Výstupní hřídel z akumulátorové vrtačky 2 je připojena k ozubenému kolu 10.2, 

které přenáší točivý moment na dvě ozubená kola 10.1, která jsou na hřídeli čerpadla 

Obr. 4-2 Koncepční návrh č. 1 – boční pohled  
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3.1 a 3.2. Změnou parametrů ozubených kol lze upravit otáčky čerpadla na potřebné 

hodnoty, zároveň je zajištěn konstantní poměr míchání 1:1 a obě čerpadla mají stejný 

smysl otáčení. 

 

 

4.2.2 Návrh č. 2 

V návrhu číslo 2 je použito čtyřech ozubených kol, dvě čelní ozubená kola s přímými 

zuby a dvě kuželová ozubená kola. Návrh je schematicky znázorněn na obrázku 4-3. 

Kde: 

2 - akumulátorová vrtačka, 

3 - zubová čerpadla, 

10 - čelní ozubená kola s přímými zuby, 

11 - kuželová ozubená kola. 

V tomto návrhu jsou oba hřídele zasunuty do náboje jednoho ozubeného kola 10.1. 

Krouticí moment je přenášen z akumulátorové vrtačky 2 přes kuželová ozubená kola 

11.1 a 11.2 na čelní ozubené kolo s přímými zuby 10.2 a z toho na ozubené kolo 

Obr. 4-3 Koncepční návrh č. 2 – boční pohled a pohled shora 

4.2.2 
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10.1. Nevýhodou tohoto řešení je vyšší náročnost výroby ozubených kol a tím 

i zvýšení ceny. 

 

Pro rozpracování konstrukčního řešení byl zvolen návrh číslo 1. Oproti návrhu číslo 

2 je použito o jedno čelní ozubené kolo s přímými zuby více, ale protože nejsou 

použita žádná kuželová ozubená kola, bude výroba jednodušší. Celkem bude použito 

o jedno ozubené kolo méně, takže i hmotnost převodu bude nižší. 
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5 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 

 

5.1 Výpočet parametrů čerpadla 
Jako čerpadlo bylo zvoleno zubové čerpadlo. Aby bylo možné vybrat konkrétní 

zubové čerpadlo, je nutné znát, jaké množství je třeba, aby čerpadlo dodalo za jednu 

otáčku. Požadovaný maximální dopravní výkon je 0,5 l·min
-1

.  Jelikož ale budou 

čerpadla použita dvě, pro každou složku jedno, je požadovaný maximální dopravní 

výkon jednoho čerpadla 0,25 l·min
-1

. 

Parametry akumulátorové vrtačky jsou: 

nmax = 1700 min
-1

 - maximální otáčky akumulátorové vrtačky, 

M1 = 21 N·m  - krouticí moment akumulátorové vrtačky. 

Výpočet teoretického objemu, který je nutný, aby čerpadlo dodalo za jednu otáčku: 

 

      
  

    
 

               

         
              

(5-1) 

kde: 

Vot_t m
3
 - teoretický objem přečerpaný za jednu otáčku, 

Vč m
3
·s

-1
 - maximální dopravní výkon jednoho čerpadla za 1 sekundu,  

nmax s
-1

 - maximální otáčky akumulátorové vrtačky. 

 

Z výsledku rovnice 5-1 vyplývá přibližná hodnota objemu, který musí být schopno 

čerpadlo přečerpat za jednu otáčku. Podle této hodnoty bylo vyhledáno čerpadlo, 

které svými parametry vyhovuje jak z hlediska dopravního výkonu, tak i tlaku, které 

je schopno dodávat, a rozměrů.  

Zvoleno bylo čerpadlo obchodní firmy REROSA-HYDRAULIKA, s.r.o. typ 

WV0P/0.17 (obr. 5-1) jehož parametry jsou uvedeny v tabulce 5-1. 

5 

5.1 

 

Obr. 5-1 Zubové čerpadlo 
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Tab. 5-1 Parametry čerpadla [59] 

Rerosa WV0P/0.17 

Maximální tlak pmax 240 barů 

Dopravní výkon Vot 0,17 cm
3
/otáčka 

Minimální otáčky čerpadla n2min 700 min
-1

 

Maximální otáčky čerpadla n2max 9000 min
-1

 

 

Ozubená kola (obr. 5-2) byla zvolena o těchto parametrech: 

z1 = 25   - počet zubů pastorku, 

z2 = 29   - počet zubů kola, 

m = 1,5 mm   - modul, 

α = 20°  - úhel profilu. 

Z obrázku 5-2 je patrné, že ozubené kolo čerpadla je na hřídeli čerpadla zajištěno těsným 

perem. Na konci hřídele čerpadla je závit M7x1. Proti axiálnímu posunu je ozubené kolo 

zajištěno pomocí samojistící matice z jedné strany a ze strany druhé osazením na hřídeli 

čerpadla. 

Ze známých parametrů čerpadla je nutné spočítat skutečné potřebné otáčky a 

dodávané množství.  

  

Obr. 5-2 Ozubená kola 
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Pro převodový poměr platí rovnice:  

    
  
  

 
  

  
 

  

  
 

(5-2) [63] 

kde: 

i12  - převodový poměr, 

z1  - počet zubů pastorku, 

z2  - počet zubů kola, 

n1 s
-1

 - otáčky pastorku, 

n2 s
-1

 - otáčky kola, 

M1 N·m - krouticí moment akumulátorové vrtačky / na pastorku, 

M2 N·m - krouticí na ozubeném kole čerpadla. 

Pomocí rovnice 5-2 byl vypočítán převodový poměr: 

    
  
  

 
  

  
      

(5-3) [63] 

kde: 

i12  - převodový poměr, 

z1  - počet zubů pastorku, 

z2  - počet zubů kola. 

Převodový poměr ozubeného převodu vyšel dle rovnice 5-3 1,16 a následně byly 

dopočítány skutečné parametry jako otáčky vrtačky a čerpadla a skutečný dopravní 

výkon. Minimální otáčky akumulátorové vrtačky jsou: 

                                                    

(5-4) [63] 

kde: 

i12  - převodový poměr, 

n1min s
-1

 - minimální otáčky pastorku, 

n2min s
-1

 - minimální otáčky kola. 
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Dále byly spočítány maximální otáčky ozubeného kola na hřídeli čerpadla: 

      
 

   
      

 

    
                                  

(5-5) [63] 

kde: 

i12  - převodový poměr, 

n1max s
-1

 - maximální otáčky pastorku, 

n2max s
-1

 - maximální otáčky kola. 

Výsledný skutečný maximální dopravní výkon je: 

               

                                                        

(5-6) 

kde: 

Vmax m
3
·s

-1
 - skutečný dopravní výkon čerpadla, 

Vot m
3
 - dopravní výkon čerpadla za jednu otáčku, 

n2max s
-1

 - maximální otáčky kola. 

Pomocí vzorce 5-2 je také spočítán krouticí moment na ozubeném kole čerpadla: 

                               

(5-7) [63] 

kde: 

M1 N·m - krouticí moment akumulátorové vrtačky / na pastorku, 

M2 N·m - krouticí moment na ozubeném kole čerpadla, 

i12  - převodový poměr. 
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5.2 Konstrukce zařízení 
Jak je vidět na obrázku 5-3, celé zařízení se skládá z rámu, který je uzavřen 

plechovými kryty, dvou zásobníků, držáku akumulátorové vrtačky, dvou výstupních 

otvorů pro připojení hadic se směšovačem, na kterých jsou připevněny manometry a 

držadla pro snadné přenášení celého zařízení. 

Držadlo je vyrobeno z hliníkové trubky o průměru 18 mm. [64] Jeho spodní strana je 

přiroubována k rámu zařízení. Pro lepší úchop je na konci držadla plastová rukojeť. 

[65] 

Po sundání plechových krytů (obr. 5-4) je vidět umístění čerpadel a převodu. 

Plechové kryty tvoří ochranu ozubeného převodu proti vnikání nečistot, které by 

mohly vést k abrazivnímu opotřebení ozubených kol, a také zabraňují možnému 

poranění obsluhy. 

Obr. 5-3 Celkový pohled 

5.2 
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Na obrázku 5-4 je také detail otvoru, který slouží k mazání ozubených kol. Aby se 

tímto otvorem nedostávaly do ozubení nečistoty, je v něm závit a zašroubovaný 

šroub. 

 

 

5.3 Rám 
Rám (obr. 5-5), který je hliníkový, se skládá ze třech hlavních prvků. Horní desky o 

tloušťce 8 mm, dolní desky o tloušťce 5 mm a čtvercových profilů 12x12 mm. Ke 

spodní desce jsou přišroubována čerpadla. V horní desce je uloženo kuličkové 

ložisko 61803 2RS [66]. V tomto ložisku je uložen hřídel, viz kapitola 5.4.  

Nohy, na kterých celé zařízení stojí, zlepšují stabilitu celého zařízení. 

Obr. 5-4 Nezakrytované zařízení s detailem 

Obr. 5-5 Rám 
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5.4 Hřídel 
 

 

5.4.1 Návrh hřídele 

Nejprve byl spočítán minimální průměr hřídele ze známého krouticího momentu. 

Materiál hřídele byla zvolena ocel 1.0070, jejíž parametry jsou: 

Re = 355 MPa  - mez kluzu,  

Rm = 670 MPa  - pevnost v tahu. 

Pro výpočet smykového napětí platí vzorec: 

        
  

  
 
 

 
 

(5-8) [63] 

kde: 

τmax_d Pa - smykové napětí hřídele o průměru d, 

Mk N·m - krouticí moment, 

Jp m
4
 - polární kvadratický moment průřezu, 

d m - průměr hřídele. 

Pro polární kvadratický moment průřezu, v případě kruhového hřídele, platí: 

   
    

  
 

(5-9) [63] 

kde: 

Jp m
4
 - polární kvadratický moment průřezu, 

d m - průměr hřídele. 

Vzorec 5-8 lze poté přepsat do tvaru: 

        
     

    
 

(5-10) 

kde: 

Mk N·m - krouticí moment, 

d m - průměr hřídele, 

τmax_d Pa - smykové napětí hřídele o průměru d. 

  

5.4 

 

5.4.1 
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Pro výpočet bezpečnosti vůči smykové mezi kluzu platí vzorec: 

   
  

       
 

(5-11) [67] 

kde: 

kk  - bezpečnost vůči smykové mezi kluzu, 

τk Pa - mez kluzu ve smyku, 

τmax_d Pa - smykové napětí hřídele o průměru d. 

Jelikož ale v materiálovém listu nebyla uvedena hodnota meze kluzu ve smyku, je 

nutné ji spočítat pomocí Trescovy podmínky. 

                                      

(5-12) [67] 

kde: 

τk Pa - mez kluzu ve smyku, 

Re  Pa - mez kluzu.  

Ze vzorce 5-10 a 5-11 je vyjádřen vztah pro výpočet minimálního průměru hřídele 

     √
        

    

 

 √
            

              

 

                   

(5-13) 

kde: 

dh_t m - minimální teoretický průměr hřídele, 

M1 N·m - krouticí moment akumulátorové vrtačky / na pastorku, 

kk  - bezpečnost vůči smykové mezi kluzu, 

τk Pa - mez kluzu ve smyku. 

Na obrázku 5-6 je zobrazena hřídel i se všemi komponentami, které na hřídeli budou. 

Ve spodní části umístěno ozubené kolo – pastorek, které je zajištěno pomocí těsného 

pera. V axiálním směru je z jedné strany zajištěno osazením na hřídeli a ze strany 

druhé, společně s kuličkovým ložiskem a dvěma rozpěrnými kroužky, pojistnou 

maticí se čtyřmi drážkami (KM matice) spolu s pojistnou podložkou s přímým 

ozubem (MB podložka). Na konci je hřídel opracován do čtyřhranu, který dále 

zapadá do unašeče, který je našroubován na akumulátorovou vrtačku. 

Následně byla provedena kontrola na otlačení a střih těsného pera a bezpečnost 

v místě osazení hřídele na čtyřhran. Dle výsledků byly upraveny rozměry hřídele tak, 

aby hodnoty bezpečnosti dosahovaly hodnot větších než jedna. 
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5.4.2 Kontrola na otlačení a střih těsného pera 

Nejprve je nutné zvolit vhodné pero a zjistit jeho parametry. Průměr hřídele v místě 

pera je dh = 15 mm. Použité těsné pero ČSN 02 2562 5 x 5 x 18, jehož parametry 

jsou: 

lp = 18 mm - délka pera, 

lp_u = 13 mm - účinná délka pera, 

hp = 5 mm - výška pera, 

bp = 5 mm - šířka pera, 

Obr. 5-6 Hřídel 

5.4.2 
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th = 2,9 mm - hloubka pera v hřídeli, 

tn = 2,1 mm - hloubka pera v náboji. [66] 

Nejprve se spočítá obvodová síla na povrchu hřídele: 

   
    

  
 

       

         
        

(5-14) [63] 

kde: 

Fo N - obvodová síla na povrchu hřídele, 

M1 N·m - krouticí moment akumulátorové vrtačky / na pastorku, 

dh m - skutečný průměr hřídele. 

Dále je nutné určit dovolený tlak na bocích drážek. Základní hodnota tlaku pro náboj 

p0 = 150 MPa. Dovolený tlak na bocích drážek v náboji se pro jednosměrné zatížení 

s malými rázy spočítá podle vzorce 5-15: 

                              

(5-15) [63] 

kde: 

pD MPa - dovolený tlak na bocích drážek v náboji, 

p0 MPa - základní hodnota tlaku pro náboj. 

Skutečný tlak na bocích drážek v náboji se spočítá: 

   
  

       
 

      

                     
                       

(5-16) [63] 

kde: 

pn Pa - skutečný tlak na bocích drážek, 

Fo N - obvodová síla na povrchu hřídele, 

tn  mm - hloubka pera v náboji, 

lp_u  mm - účinná délka pera. 

Kontrola na střih pera se provádí podle vzorce: 

   
  

       
 

      

                   
                       

(5-17) [63] 

kde: 

τs Pa - mez kluzu ve smyku skutečného hřídele, 

Fo N - obvodová síla na povrchu hřídele, 

lp_u  mm - účinná délka pera, 
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bp  mm - šířka pera. 

Bezpečnost pera ve střihu: 

    
  
  

 
             

            
      

(5-18) [67] 

kde: 

τk Pa - mez kluzu ve smyku, 

τs Pa - mez kluzu ve smyku skutečného hřídele. 

Jelikož platí: 

      

                 

(5-19) 

a zároveň je bezpečnost pera ve střihu větší než jedna, tak pero vyhovuje. 

 

 

5.4.3 Kontrola bezpečnosti hřídele v místě drážky pro pero 

Ještě je nutné zkontrolovat bezpečnost hřídele, jestli přidání drážky pro pero 

nesnížilo jeho bezpečnost pod jedna. 

Součinitel tvaru pro drážku pro těsné pero na hřídeli je αp = 2,7 [68]. Smykové napětí 

se spočítá pomocí vzorce 5-10: 

         
     

    
  

        

              
                      

(5-10) [63] 

kde: 

M1 N·m - krouticí moment akumulátorové vrtačky / na pastorku, 

dh m - skutečný průměr hřídele, 

τmax_dh Pa - smykové napětí hřídele o průměru dh. 

Bezpečnost vůči smykové mezi kluzu se spočítá podle vzorce 5-11: 

      
  

           
 

            

                
      

(5-11) [67] 

kde: 

kk_dh  - bezpečnost vůči smykové mezi kluzu v místě drážky pro pero, 

τk Pa - mez kluzu ve smyku, 

αp  - součinitel tvaru pro drážku na hřídeli, 

5.4.3 
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τmax_dh Pa - smykové napětí hřídele o průměru dh. 

 

 

5.4.4 Kontrola bezpečnosti hřídele v místě přechodu závitu v čtyřhran 

V místě přechodu mezi hřídelí o průměru 15 mm a čtyřhranem vznikne vrub a je 

nutné v tomto místě zkontrolovat bezpečnost. Do čtyřhranu na konci hřídele je 

možné vepsat kružnici o maximálním průměru dhč = 11 mm. Pro zjištění součinitele 

tvaru je nejprve nutné spočítat pomocné koeficienty: 

    

   
 

          

          
      

(5-20) [63] 

kde: 

dh_l m - skutečný průměr hřídele v místě závitu, 

dhč  m - maximální průměr vepsané kružnice do čtyřhranu, 

a 

  
   

 
          

          
       

(5-21) [63] 

kde: 

rh m - zaoblení v místě přechodu závitu a čtyřhranu, 

dhč  m - maximální průměr vepsané kružnice do čtyřhranu. 

Pomocí těchto koeficientů lze z [63] zjistit součinitel tvaru αč = 1,77 a spočítat 

bezpečnost v tomto místě: 

        
     

     
  

        

              
                        

(5-10) [63] 

kde: 

M1 N·m - krouticí moment akumulátorové vrtačky / na pastorku, 

dhč m - maximální průměr vepsané kružnice do čtyřhranu, 

τmax_č Pa - smykové napětí hřídele v místě přechodu hřídele a čtyřhranu. 

Bezpečnost vůči smykové mezi kluzu se spočítá podle vzorce 5-11: 

    
  

          
 

            

                  
      

(5-11) [67]  

kde: 

kkč - bezpečnost vůči smykové mezi kluzu v místě přechodu hřídele a 

čtyřhranu, 
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τk Pa - mez kluzu ve smyku, 

αč - součinitel tvaru v místě přechodu hřídele a čtyřhranu, 

τmax_č Pa - smykové napětí hřídele v místě přechodu hřídele a čtyřhranu. 

 

 

 

5.5 Unašeč 
K propojení akumulátorové vrtačky a hřídele, který je připojen k ozubenému kolu, je 

v sestavě určen unašeč (obr. 5-7).  

Sklíčidlo je na výstupní hřídel z akumulátorové vrtačky připevněno pomocí závitu 

1/2 – 20 UNF [69] nebo 3/8 – 24 UNF [70], dle typu vrtačky. Unašeč je pomocí 

Obr. 5-7 Hřídel s unašečem 

5.5 
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tohoto závitu, po sundání sklíčidla, na vrtačku připevněn. Akumulátorová vrtačka je 

spolu s unašečem připevněna do držáku, který je popsán v kapitole 5.6. Krouticí 

moment je na hřídel přenášen pomocí tvarového styku (čtyřhranná díra v unašeči a 

čtyřhranný konec hřídele).  

 

 

5.6 Uchycení akumulátorové vrtačky 
K uchycení akumulátorové vrtačky k injektážnímu čerpadlu je v horní části zařízení 

držák (obr. 5-8). 

Skládá se z pevné části, která je přišroubovaná k horní desce rámu, a volné části, 

která je k pevné části přiložena. Mezi pevnou a volnou částí je vložen vymezovací 

kroužek. Poslední částí držáku je trubková spona W1 76 [71], která přitahuje volnou 

část k pevné části držáku a zároveň stahuje vymezovací kroužek. Vymezovací 

Obr. 5-8 Držák akumulátorové vrtačky 
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kroužek slouží k pevnému uchycení netočící se části akumulátorové vrtačky k rámu. 

Jelikož existuje velké množství akumulátorových vrtaček různých rozměrů, je 

vymezovací kroužek dělaný jako výměnný. Vymezovací kroužek, který je v sestavě, 

je určen pro vrtačku Bosch GSR 180-LI. [72]  

 

 

5.7 Zásobníky 
Zásobníky (obr. 5-9), které jsou připevněny k horní desce rámu, mají objem 2 litry 

každý. Při maximálních otáčkách akumulátorové vrtačky, kdy je dopravní výkon 

Obr. 5-9 Zásobník 

5.7 
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čerpadel 0,5 l·min
-1

, vydrží zařízení dodávat pryskyřici po dobu 8 minut. Jelikož není 

v zadání stanoveno, v jakém množství se bude zařízení vyrábět, byl zvolen způsob 

výroby zásobníků svařováním z plechu. Nejprve je vytvarováno a svařeno tělo 

zásobníku a k němu přivařeno dno. Ke dnu je dále přivařeno hrdlo, pomocí kterého 

je celý zásobník připevněn k rámu čerpadla. Na opačnou stranu je přivařen závit pro 

přišroubování víka zásobníku. Mezi zásobník a víko je vložen gumový těsnící 

kroužek o rozměrech 110 x 120 [66], aby v případě naklonění celého zařízení 

nevytékala pryskyřice ven ze zásobníku. Aby v zásobníku nevznikal podtlak, jsou ve 

víku uprostřed vyvrtány čtyři otvory o průměru 2 mm. 

 

 

5.8 Rozvod pryskyřice 
Rozvod pryskyřice (obr. 5-10) se skládá ze dvou částí. První část vede od zásobníku 

do čerpadla a skládá se z hydraulického šroubení, matice pro připojení zásobníku a 

potrubí. Druhá část je od čerpadla k výstupu, kde je připojen manometr a kde se dále 

připojují hadice a za nimi směšovač s hubicí.  

Obr. 5-10 Rozvod pryskyřice 
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Podrobnější popis použitých hydraulických šroubení je na obrázku 5-11. 

Kde: 

1 - Manometr    0-250 bar G1/4 ZV  [73], 

2 - Přípojka manometru  G1/4 vz/M14 vz   [74], 

3 - T spojka    TS2K 8L    [74], 

4 - Přímá mezispojka   PMSO2 8L    [74], 

5 - Přímé hrdlo    G1/4 M14x1,5 PHAR2 8LR [74], 

6 - Trubka,   

7 - Zářezný kroužek   ZK2 8L/S   [74],  

8 - Převlečná matice  M2 8L    [74], 

9 - Přímé hrdlo    M14x1,5 PHAM3K 8SM  [74], 

10 - Matice zásobníku, 

11 - Gumové těsnění  14 x 20   [66]. 

Na T spojku jsou dále napojeny hadice a na ně směšovač. Hadice společně se 

směšovačem prodává například obchodní firma Anton Vorek s.r.o. [38]  

Obr. 5-11 Rozvod pryskyřice - rozdělené 
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6 DISKUZE  
Cílem bakalářské práce bylo navrhnout zařízení pro injektáž dvousložkových 

stavebních hmot, které by svými parametry vyhovovalo pro použití při výškových 

pracích z plošin. 

První část byla zaměřena na zjištění současného stavu poznání a analýzu problému 

injektáže dvousložkových hmot. Druhá část byla věnována definování parametrů 

jednotlivých součástí a návrhu konstrukčního řešení. 

Z koncepčních řešení byl vybrán návrh, který je jednodušší na výrobu a tím i 

levnější. Zařízení bylo navrhováno tak, aby bylo co nejsnadněji vyrobitelné. Jelikož 

ale nebylo stanoveno množství, v jakém by se mělo zařízení vyrábět, bylo vše 

navrhováno tak, aby výroba byla vhodná i pro malosériovou výrobu. 

Hmotnost celého zařízení je bez akumulátorové vrtačky a s prázdnými zásobníky 

přibližně 10 kg. Tato hmotnost je podobná hmotnosti již vyráběných zařízení, která 

jsou, ale na rozdíl od tohoto, určená pro pohon speciálními elektrickými vrtačkami.  

Rozměry zařízení jsou přibližně 300 x 270 mm včetně výstupů na hadice. Rozměry 

základního rámu s čerpadly jsou 200 x 160 mm. Výška zařízení je 412 mm.  

V případě výroby větší série by šla navrhnout další vylepšení, jako například 

plastové zásobníky na pryskyřici vyráběné vstřikováním do formy, které by snížily 

hmotnost celého zařízení.  
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7 ZÁVĚR 
V rámci této bakalářské práce bylo navrhnuto zařízení pro injektáž dvousložkových 

stavebních hmot a cíle ze zadání bakalářské práce byly splněny. Byla provedena 

rešerše konstrukcí injektážních čerpadel a pistolových dávkovačů, následně 

definováno vhodné čerpadlo a jeho parametry. 

Byl proveden návrh zařízení, které splňuje požadavky na používání při výškových 

pracích z plošin, jako jsou pohon akumulátorovou vrtačkou, snadná přemístitelnost a 

konstantní poměr míchání 1:1. Použité čerpadlo je schopné čerpat polyuretanové 

pryskyřice a maximální požadovaný dopravní výkon byl dodržen.  

Výkresová dokumentace, jako jeden z dílčích cílů, byla zpracována a je součástí 

přílohy této bakalářské práce.  
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bp  mm  - šířka pera 

d m  - průměr hřídele 

dh m  - skutečný průměr hřídele 

dhč  m  - maximální průměr vepsané kružnice do čtyřhranu 

dh_l m  - skutečný průměr hřídele v místě závitu 

dh_t m  - minimální teoretický průměr hřídele 

Fo N  - obvodová síla na povrchu hřídele 

hp mm  - výška pera 

i12   - převodový poměr 

Jp m
4
  - polární kvadratický moment průřezu 

kk   - bezpečnost vůči smykové mezi kluzu 

kkč - bezpečnost vůči smykové mezi kluzu v místě přechodu 

hřídele a čtyřhranu, 

kk_dh   - bezpečnost vůči smykové mezi kluzu v místě drážky pro pero 

lp  mm  - délka pera 

lp_u  mm  - účinná délka pera 

m  mm   - modul 

M1  N·m  - krouticí moment akumulátorové vrtačky / na pastorku 

M2 N·m  - krouticí moment na ozubeném kole čerpadla 

Mk N·m  - krouticí moment 

nmax s
-1

  - maximální otáčky akumulátorové vrtačky 

n1 s
-1 

 - otáčky pastorku 

n1min s
-1

  - minimální otáčky pastorku 

n1max s
-1

  - maximální otáčky pastorku 

n2 s
-1

  - otáčky kola 

n2min s
-1

  - minimální otáčky kola 

n2max s
-1

  - maximální otáčky kola 

pD MPa  - dovolený tlak na bocích drážek v náboji 

pn Pa  - skutečný tlak na bocích drážek 

p0 MPa  - základní hodnota tlaku pro náboj 

Re  MPa  - mez kluzu 

rh m  - zaoblení v místě přechodu závitu a čtyřhranu 

Rm MPa   - pevnost v tahu 
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tn  mm  - hloubka pera v náboji 

th  mm  - hloubka pera v hřídeli 

Vč m
3
·s

-1
  - maximální dopravní výkon jednoho čerpadla za 1 sekundu, 

Vmax m
3
·s

-1
  - skutečný dopravní výkon čerpadla 

Vot m
3
  - dopravní výkon čerpadla za jednu otáčku 

Vot_t m
3
  - teoretický objem přečerpaný za jednu otáčku 

z1   - počet zubů pastorku 

z2   - počet zubů kola 

α  °  - úhel profilu 

αč  - součinitel tvaru v místě přechodu hřídele a čtyřhranu 

αp   - součinitel tvaru pro drážku na hřídeli 

τk Pa  - mez kluzu ve smyku 

τmax_č Pa  - smykové napětí hřídele v místě přechodu hřídele a čtyřhranu 

τmax_d Pa  - smykové napětí hřídele o průměru d 

τmax_dh Pa  - smykové napětí hřídele o průměru dh 

τs Pa  - mez kluzu ve smyku skutečného hřídele 
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