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Anotace: Cílem této bakalářské práce je návrh zvedací plošiny pro přepravu dvoustopých 

vozidel a jiných břemen. V první části je uvedena rešerše zařízení, které jsou dostupné na 

trhu. Princip jejich funkce a konstrukce.  Další část přibližuje samotný konstrukční návrh 

zvedacího zařízení a hlavních nosných prvků. Nosné prvky a zvedací plošina byly 

podrobeny pevnostní analýze využitím MKP. 

Abstract:  Main goal of this bachelor thesis is design of lifting platform for transportation 

of two-tracked vehicles and other burdens. First part gives overall market summery in 

available lifting technology their basic function principles and design. Second part include 

engineering computation of major supporting parts. Platform strength under load was 

analyzed using FEM software.    



 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

NÁVRH MANIPULAČNÍ PLOŠINY PRO SVISLOU DOPRAVU DVOUSTOPÝCH VOZIDEL 
 A JINÝCH BŘEMEN   -VI- 

OBSAH 

 

1. Úvod...................................................................................................................... 1 

1.1. Cíl práce................................................................................................................... 1 

2. Zvedací zařízení ..................................................................................................... 2 

2.1. Dílenské zvedáky ..................................................................................................... 3 

2.1.1. Rozdělení dle konstrukce ........................................................................................ 3 

2.1.1.1. Nůžkový zvedák ............................................................................................... 3 

2.1.1.2. Pístové zvedáky ............................................................................................... 4 

2.1.1.3. Sloupové zvedáky ............................................................................................ 5 

2.1.2. Rozdělení dle pohonu ............................................................................................. 8 

2.1.2.1. Ruční pohon ..................................................................................................... 8 

2.1.2.2. Elektro motorem ............................................................................................. 9 

2.1.2.3. Hydraulické a pneumatické pohony ................................................................ 9 

2.2. Speciální zvedáky .................................................................................................. 10 

2.3. Výtahy ................................................................................................................... 11 

2.4. Parkovací domy ..................................................................................................... 12 

3. Návrh vlastního zvedáku ....................................................................................... 13 

3.1. Zadání .................................................................................................................... 13 

3.2. Konstrukce zvedáku .............................................................................................. 15 

3.3. Výňatky z norem ................................................................................................... 16 

3.4. Volba mechanizmu ............................................................................................... 17 

3.5. Návrhové výpočty ................................................................................................. 20 

3.5.1. Odhad maximální zatížení ..................................................................................... 20 

3.5.2. Volba lineárního hydromotoru ............................................................................. 20 

3.5.2.1. Výpočet průměru pístní tyče ......................................................................... 20 

3.5.2.2. Vnitřní průměr hydraulického válce .............................................................. 21 

3.5.3. Volba hydraulického agregátu .............................................................................. 22 

3.5.4. Volba závěsných lan, uložení konců lan, vedení lan ............................................. 23 

3.5.4.1. Účinnost kladkového převodu ....................................................................... 24 

3.5.4.2. Výpočet síly v jednom laně ............................................................................ 24 

3.5.4.3. Výpočet součinitele bezpečnosti lana ........................................................... 24 

3.5.4.4. Výpočet minimální síly lana při přetržení ...................................................... 25 

3.5.4.5. Uložení konců lan .......................................................................................... 25 

3.5.5. Návrh rozměru kladek........................................................................................... 25 

3.5.6. Valivá ložiska kladek.............................................................................................. 26 

3.5.7. Volba dutých profilů konstrukce ........................................................................... 27 

3.5.7.1. Návrh příčníku ............................................................................................... 28 

3.5.7.2. Návrh nosníku 1 ............................................................................................. 30 



 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

NÁVRH MANIPULAČNÍ PLOŠINY PRO SVISLOU DOPRAVU DVOUSTOPÝCH VOZIDEL 
 A JINÝCH BŘEMEN   -VII- 

3.5.7.3. Návrh nosníku 2 ............................................................................................. 32 

3.5.8. Výpočet svarového spoje ...................................................................................... 33 

3.6. Kontrolní výpočty .................................................................................................. 34 

3.6.1. Kontrolní výpočty lan a závěsů ............................................................................. 35 

3.6.2. Kontrola čepů ........................................................................................................ 36 

3.6.2.1. Čep volné kladky ............................................................................................ 37 

3.6.2.2. Čep vyrovnávací kladky na závěsné konzole ................................................. 38 

3.6.3. Šroubové spoje ..................................................................................................... 39 

3.6.4. Svařované konzoly ................................................................................................ 40 

3.6.5. Kontrola pevnosti plošiny ..................................................................................... 42 

4. Bezpečnostní prvky ............................................................................................... 44 

4.1. Západkový mechanizmus ...................................................................................... 44 

4.2. Posouzení rizik, jejich eliminace pomocí bezpečnostní prvků a opatření ............ 47 

5. Závěr .................................................................................................................... 48 

Seznam použité literatury ................................................................................................. 49 

Seznam symbolů a zkratek ............................................................................................... 51 

Seznam obrázků ................................................................................................................ 53 

Seznam tabulek ................................................................................................................. 54 

Seznam příloh ................................................................................................................... 55 

 



 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

NÁVRH MANIPULAČNÍ PLOŠINY PRO SVISLOU DOPRAVU DVOUSTOPÝCH VOZIDEL 
 A JINÝCH BŘEMEN   - 1 - 

1. Úvod 

V roce 1913 Henry Ford uvedením svého automobilu modelu T do sériové produkce 

odstartoval novou éru individuální dopravy. Sériová výrobní linka umožnila zvýšení denní 

produkce a snížení původní ceny automobilů takřka na polovinu. Automobily se staly 

dostupnějšími a lidé si tak mohli pořídit automobil pro svojí vlastní potřebu. Za rok 1916 

bylo vyrobeno něco kolem půl miliónů Fordů T [6]. Porovnáme-li toto číslo s dnešní 

produkcí automobilky Škoda auto, a.s., která za rok 2018 vyrobila 886 300 [7] automobilů, 

pozorujeme nárust kapacity dnešních automobilek o dvojnásobek. Celkově automobilky 

v dnešní době, tedy každým rokem, vyrobí něco kolem 91 miliónů [8] nových aut. Problém 

nastává u skladování a parkováni těchto automobilů. Ve velkých městech, jakým je 

například Praha, vznikají nová parkovací místa v podobě víceúrovňových parkovišť  

a parkovacích domů. Tyto budovy začínají být z důvodu úspory prostoru vybavené 

manipulačními prostředky pro překonávání výškového rozdílů mezi jednotlivými podlažími. 

Také se zvyšuje poptávka při opravách a běžném servisu vozů, proto vznikající nové 

autodílny, které budou potřebovat nové, levné a spolehlivé servisní zvedáky.  

1.1. Cíl práce 

Patřím k nadšencům renovace veteránů a sám vlastním několik automobilů z druhé 

poloviny 20. století. Rovněž i já se osobně potýkám s problematikou parkování svých 

automobilů a při plánování přestavby a rozšíření garáže jsem se rozhodl využít její velmi 

zřídka používané půdní prostory.  

Cílem mé práce je navrhnout zvedací plošinu pro parkování, která by umožnila rozšířit 

kapacitu parkování, a bude schopna vertikálně uskladnit automobil na úrovni bývalé půdní 

podlahy. Toto zařízení by zároveň mělo splňovat funkci nákladního výtahu pro dopravu 

zahradního vybavení k zimnímu uskladnění ve zbylých částech půdních prostor. 
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2. Zvedací zařízení 

Zvedací zařízení jsou používané v transportní a dopravní technice k překonávání 

gravitačního pole Země a dopravy nákladu ve svislém nebo šikmém směru. Mohou to být 

samostatná zařízení, ale velmi častá je implementace takového zařízení přímo na 

transportním nebo dopravním stroji. 

Mezi stroje obsahující takovéto zařízení můžeme zařadit: 

 Jeřáby 

 Výtahy 

 Dílenské zvedáky 

 Zvedací plošiny 

Princip funkce každého zařízení je uzpůsoben a konstruován s ohledem na jeho 

použití. Využívá se kinematických mechanizmů, které jsou schopny převádět mezi sebou 

síly a momenty, nebo jejich velikosti v závislosti na rychlosti a směru působení. 

Nejjednoduššími a základními mechanizmy, často používaných u konstrukce zvedacích 

zařízení, jsou kladkostroje.  

Kladkostrojem nazýváme systém pevných a volných kladek vedoucích lano nebo 

řetěz. Kladka je volně uložený kotouč na hřídeli po obvodu opatřený vodící drážkou 

s tvarem uzpůsobeným tažnému prvku. Hovoříme-li o pevné kladce je hřídel uložen 

nepohyblivě na rámu stroje. Volná kladka je zavěšená na tažném prvku a hřídel se s kladkou 

pohybuje. Správným uspořádáním dokážeme dosáhnout požadovaného převodu 

(vypočteme dle rovnice (2.1)) a směru působení zvedací síly. Příklady uspořádání kladek  

a jejich převodu jsou patrny na Obr. 1. 

 

 𝑖 =
𝑄

𝐹
 [−] (2.1) 

 

  

Obr. 1: Uspořádání kladek kladkostroje v závislosti na lanovém převodu [3] 
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Článkové řetězy jsou vhodné pro velmi prašná a korozivní prostředí, jako jsou 

povrchové a podpovrchové doly. Trvanlivost válečkových řetězů v takovém prostředí je 

velmi krátká a používají se pouze v krytých a spíše neznečistěných prostředích.  

Lano lze použít jak v prostředích s nízkým výskytem koroze, tak i průmyslem těžce 

znečištěných oblastech. Je však potřeba dodržet pravidelnost kontrol a údržby lan. Lano se 

skládá z nekovového jádra, nejčastěji tvořeného polypropylenovými vlákny napuštěnými 

v mazivu. Kolem jádra jsou vinuty prameny lana. Prameny jsou ve vrstvách vinuté tenké 

ocelové dráty a na jejich počtu a materiálu závisí výsledná nosnost lana. Pevnost v tahu je 

menší než u tyče z homogenního materiálu, avšak jeho hlavní vlastnosti je veliká ohebnost.  

2.1. Dílenské zvedáky 

Dílenské zvedáky svou konstrukcí usnadňují práci dělníků v dílnách a umožňují lehčí 

přístup k jinak velmi obtížně přístupným částem a součástem vozidel a zařízení. Rozlišujeme 

několik základních konstrukcí a typů pohonů, z kterých se tyto zvedáky skládají.  Při návrhu 

takovéhoto zařízení je třeba splňovat všechny potřebné normy pro bezpečnost, které jsou 

uvedeny v mezinárodních a státních normách, zamezují tak vzniku úrazu při obsluze nebo 

použití tohoto zařízení.  

2.1.1. Rozdělení dle konstrukce 

Nejběžnější zvedáky, které jsou k dostání na trhu, se dle konstrukčního provedení 

rozdělují na zvedáky: 

 Nůžkové 

 Pístové 

 Sloupové 

2.1.1.1. Nůžkový zvedák 

Neznámější je zvedák nůžkový. Většina automobilek používá tuto konstrukci pro 

zvedáky, které patří mezi povinnou výbavu vozidla a je dodávaná s vozidlem. Jedná se  

o nejjednodušší zvedák jak konstrukčně, tak i technologicky, a proto je taky nejlevnější. 

Princip takovéhoto zvedáku je na základě přitahování symetricky uložených čtyř ramen 

pomoci samosvorného pohybového šroubu.  Uložení šroubu a matice je v rotačním spojení 

Obr. 2: Průřez šestipramenného lana 6x19 M [10] 

nekovové jádro 

ocelový drát 

pramen lana 
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ramen. Zkracováním nebo zvětšováním vzájemné vzdálenosti těchto vazeb dochází ke 

změně výšky podložky určené pro uložení břemene.  Tyto jednoduché zvedáky jsou určeny 

pouze pro nouzové případy při poškození kol nebo drobných oprav na brzdovém ústrojí 

vozidla. Nedoporučuje se provádět opravy na podvozku vozidla, jelikož výška zdvihu nemusí 

být pro tyto účely dostatečná. Tyto zvedáky jsou při nesprávném použití také velmi 

nestabilní a může tedy dojít k přivalení vozidla na osobu pod ním.   Jeden takovýto nůžkový 

zvedák díky své konstrukci nedokáže zvednout celý automobil, ale pouze čtvrtinu nebo 

případně polovinu vozidla. Je to i z důvodu jeho maximální nosnosti, která je cca. 1 500 kg. 

Výhodou u tohoto zvedáku je, že díky svým rozměrům a váze je jednoduše přenosný.  

 

Na trhu existují i jiné nůžkové zvedáky, které jsou svou maximální kapacitou  

a konstrukci schopny zvednout celé vozidlo. Jsou konstruovány tak, aby uložení vozidla bylo 

minimálně na čtyřech podpěrách. Tyto typy zvedáků již umožňují práci na podvozku vozidla, 

ale pouze s omezeným přístupem pracovníků. Jedná se vlastně o dva nůžkové zvedací stoly, 

které jsou od sebe vzdáleny o rozchod kol automobilu. Zdvih je zajištován lineárními 

hydraulickými pohony. Kapacita těchto zvedáků může být i několik desítek tun určených 

pro zvedání nákladních automobilů.  

2.1.1.2. Pístové zvedáky  

Dalším velmi rozšířeným typem je hydraulický zvedák. Tento typ zvedáku využívá 

pouze lineárního hydromotoru, který přímo zvedá požadované břemeno. Nejlevnější 

přenosné zvedáky jsou schopny zvednout do 20 000 kg. Na úkor takovéto kapacity zvedáku 

je malý poměr mezi vlastní výškou zvedáku a výškou zdvihu zvedáku. Cena levných 

Obr. 3: Nůžkový zvedák povinné výbavy automobilu [11] 

Obr. 4: Mechanizmus nůžkového zvedáku [autor] 
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hydraulických zvedáků je při porovnání s přenosným nůžkovým zvedákem pouze dvoj  

až trojnásobná. 

V dílnách se objevují hydraulické zvedáky, které používají dvou a více hydraulických 

pístů, a jsou schopny zvednout celé vozidlo. Nosnost jedné pístnice dosahuje až 20 tun.  

Zdvih takovýchto zvedáků je vždy přizpůsoben účelům tohoto zvedáku a to z důvodu vysoké 

pořizovací ceny. Jedná se o velmi elegantní řešení, jelikož válec pístnice je zabudován 

v podlaze, a proto samotný zvedák nepřekáží, pokud jej zrovna nepoužíváme. S takovýmito 

zvedáky se můžeme setkat v autorizovaných servisech drahých sportovních automobilů, 

nebo servisech těžkých nákladních automobilů. 

 

2.1.1.3. Sloupové zvedáky 

Tyto zvedáky jsou nejčastěji používanými typy v dnešních autoservisech a rozlišujeme 

je podle počtu nosných sloupů na: 

 jednosloupové 

 dvousloupové 

 čtyřsloupové 

Jednosloupové zvedáky používají jeden nosný sloup, ve kterém je umístěn pohon 

samotného zvedáku. Konstrukčně jsou provedeny velkou základnou, na které je umístěn 

sloup zvedáku. Základna zajištuje stabilitu zvedáku. Ve sloupu je na pohybovém šroubu 

Obr. 5: Řada ručních hydraulických zvedáků s nosností 2-20 tun. [12] 

Obr. 6: Hydraulický zvedák v montážní hale sportovních vozů Bugatti. [13] 
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umístěna matice ve svém vlastním rámu. Rám matice je spojen se zvedacím rámem,  

na kterém se nachází opěrné body a právě na těchto bodech má být uloženo zvedané 

břemeno. Nosnost zvedáku je do 2 500 kg. 

 

Jednosloupové zvedáky mohou být také v provedení pro nákladní automobily 

s nosnosti do 10 tun. Rozdíl u takovýchto zvedáků je ve velikosti jejich základny a zvedacího 

rámu. Je to uzpůsobeno pro zvedání jednoho kola, a proto ke zvednutí celého vozidla je 

zapotřebí počtu jednosloupových zvedáků odpovídajícímu počtu kol vozidla. Každý zvedák 

musí být v takovémto případě vybaven vlastním řídicím systémem, teprve propojením 

řídících systémů všech zvedáků jsme schopni zvednout vozidlo rovnoměrně a bezpečně do 

požadované výšky. Tyto individuální zvedáky jsou většinou mobilní a je možno je převést 

pomocí ručního paletového vozíku. Mobilita těchto zvedáků umožnuje také práci na 

vozidlech, které by se svými rozměry do dílny nevešly, na zpevněné ploše v exteriéru.  

 

Obr. 7: Jednosloupový zvedák firmy 
Golemtech.[15] 

Obr. 8:Příklad použití více jednosloupových 
zvedáků[14] 
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Dvousloupové zvedáky jsou tvořeny dvěma nosnými sloupy. Nejběžnější řešení 

pohonu je dvěma lineárními hydromotory. Na každém sloupu je umístěn jeden, který 

pomocí lanového nebo řetězového převodu zvedá zatěžovaný rám zvedáku. Můžeme se 

setkat s variantami, kdy je použit pouze jeden lineární pohon a pomocí složitějších převodů 

lan a řetězů jsou oba pojezdy spojeny ve spodní spojnici sloupu.  Dvousloupový zvedák je 

velmi nestabilní a je potřeba, aby těžiště zvedaného automobilu leželo v rovině,  

která je kolmá na osy středu sloupů. K vyvážení slouží nastavitelná ramena na zvedaném 

rámu. Tyto zvedáky musí být velmi dobře kotveny k podlaze a případně ke stropu budovy, 

aby nedošlo k případné nehodě v důsledku špatného vyvážení soustavy. Nosnosti zvedáku 

jsou běžně do 5 000 kg. 

 

Čtyřsloupový zvedák je používán pro nastavení geometrie kol vozidla. U tohoto 

seřízení je potřeba, aby vozidlo bylo na zatížených nápravách, kola vozidla jsou tedy vždy 

při zvedání podepřeny dvěmi nájezdovými rampami. Konstrukce tohoto typu zvedáku je 

složitější.  Máme zde čtyři nosné sloupy a na každém je veden jeden jezdec spojen se 

zvedanou plošinou. Nechceme-li aby docházelo ke vzpříčení plošiny, je zapotřebí zajistit 

vodorovnou polohu plošiny s dostatečnou přesností a zároveň rovnost rychlosti zdvihu na 

každém sloupu. Konstrukčně se toto řeší pomocí lanových převodů a jednou hnací 

jednotkou. Konce lan jsou zavěšeny v horní části sloupu a pomocí vodících a vyrovnávacích 

kladek druhý konec lan vedeme k lineárnímu hydromotoru, umístěného pod podlahou 

zvedané plošiny. Změnou délky vysunutí pístnice jsou lana zkracována nebo prodlužovaná, 

čímž se zároveň ve svislém směru pohybuje i plošina. Použití čtyř nosných sloupů zajištuje 

dostatečnou stabilitu zvedáku. Není potřeba použít jakéhokoli propojení pomocí 

nehybného spodního rámu, jak tomu je u jedno a dvousloupového zvedáku. Tyto zvedáky 

jsou vyráběny s maximální nosnosti 5 000 kg. Umístění sloupu je v dostatečné vzdálenosti 

Obr. 9: Dvousloupový zvedák firmy Advantage lifts.[16] 
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od vozidla a můžeme tak bez problému otevřít kterékoli dveře vozidla.  Zvedáky se z těchto 

důvodů začaly také používat pro parkování vozidel, kdy jedno z vozidel je zvednuto na 

zvedáku, a druhé vozidlo můžeme umístit pod zvednutou plošinou. Na trhu jsou i zvedáky 

pro dvojité garáže a plošina vedle sebe dokáže pojmout dva vozidla. Tyto konstrukce 

z důvodu odlehčení zařízení a velkým zatížením se dělají s předepnutými příčnými nosníky 

spojující sloupy. 

 

2.1.2. Rozdělení dle pohonu 

Pohon zařízení je uzpůsoben pro prostředí ve kterém zvedák pracuje, jakou má 

nosnost a jak často je používán. Podle těchto aspektů se volí pohon: 

 Ruční 

 Elektromotorem 

 Hydraulicky / pneumaticky 

2.1.2.1. Ruční pohon 

Zvedáky s ručním pohonem využívají jako vnější zdroj energie lidskou práci. Ta je 

pomoci převodového mechanizmu převedena na zvedací sílu působící v požadovaném 

směru a její velikosti. Svou konstrukcí jsou tyto typy zvedáku nejlevnější,  

Obr. 10: Čtyřsloupový zvedák firmy Bendpark.[17] 

Obr. 11: Pákový zvedák [18] 
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jednoduše přemístitelné na potřebné místo prováděné opravy, a co se týče použitých prvků 

nejjednodušší. Příkladem takovéhoto zvedáku je i nůžkový zvedák na Obr. 3 nebo pákový 

zvedák na Obr. 11. 

2.1.2.2. Elektromotorem 

Velmi často se setkáváme s pohony, kde je zdrojem energie elektrický proud. Část 

této energie můžeme pomocí rotačních elektrických strojů převést na krouticí moment. 

V průmyslu nejčastěji používaným elektrickým rotačním strojem pro pohony je asynchronní 

elektromotor. Dle rovnice (2.2) pro velké momenty při stejném napájecím napětí by 

rozměry takového motoru vycházely veliké. Pro snížení rozměru tedy musíme použít 

převodovku a zmenšit tak potřebný výstupní moment elektromotoru. Pro zvedací zařízení, 

kde není nutno dosahovat vysokých dopravních rychlostí se používají převodovky šnekové, 

které se vyznačují vysokými převodovými čísly. Na převodovku je připojen pohybový šroub 

s maticí, který je dalším převodem a tvoří spolu se šnekovou převodovkou celkový převod 

pohonné jednotky.  

 

𝑀𝑚 =
3 ∙ 𝑈2

2 ∙ Ω ∙ 𝑋
 [𝑁 ∙ 𝑚] 

(2.2) 

 

2.1.2.3. Hydraulické a pneumatické pohony 

Hydraulické pohony používají tlaku v nestlačitelných kapalinách přivedeného z tzv. 

hydraulického agregátu. Částí hydraulického agregátu je čerpadlo, které potřebný tlak 

dodává čerpáním kapaliny z nádrže. U pneumatických systémů je použitým přenosovým 

médiem vzduch. Na rozdíl od nestlačitelné kapaliny musíme plyn (vzduch) nejdříve stlačit 

na požadovaný pracovní tlak. Toto znamená přivedení nadbytečné práce, a tedy i větší 

Obr. 12: Pohonné ústrojí zvedáku s elektromotorem [19]   
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energetické náročnosti oproti systému s nestlačitelnou kapalinou. Pneumatické systémy 

jsou díky větší akumulované energii nebezpečnější a musí splňovat větší bezpečnostní 

požadavky.   

 Základním pravidlem, kterým se tyto systémy řídí, je Pascalův zákon: „Působí-li na 

tekutinu vnější tlak pouze v jednom směru, pak uvnitř tekutiny působí v každém místě 

stejně velký tlak, a to ve všech směrech. Říkáme, že tlak v kapalině je izotropní.“ [9]. 

Tekutinu o požadovaném tlaku pak musíme rozvést za použití potrubí k hydromotorům. 

Nejčastěji se jedná o hydromotory lineární. 

2.2. Speciální zvedáky 

Na trhu se můžeme setkat s celou řadou speciálních konstrukcí zvedacích zařízení.  

Za zmínku však stojí dva zvedáky a to: 

 

a) Vakový zvedák 

b) Naklápěcí zvedák 

 

Mezí speciální zvedáky můžeme zařadit vakový nafukovací zvedák, a to díky své 

speciální konstrukci, která využívá principu hydraulických a pneumatických zvedáků. Jedná 

se o velký nafukovací balón vytvořený z kompozitních materiálu, nejčastěji speciální 

pryžové hmoty vyztužené tkanou textilii. Díky této konstrukci se zvedák může umístit do 

jinak velmi nepřístupných míst a dosahovat velkých výšek zdvihu. Rozšířený je hlavně  

u hasičských záchranných sborů, kde pomáhá s vyprošťováním osob, při dopravních 

nehodách. Může být „nafouknut“ pomocí stlačeného vzduchu ze systému vozidla nebo 

pomocí vodní pumpy na zásahovém voze. Používají ho také offroadoví nadšenci, tam je 

Obr. 13: Hydraulický zvedák s agregátem [20] 
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upraven pouze přívod tlakového media, kde se využívá výfukových plynů za chodu motoru 

vozidla. 

 

 Druhým uvedeným zvedákem je zvedák naklápěcí. Tento zvedák vychází 

z konstrukce nůžkového zvedáku, jeho specifikem je uložení podpěrné části zvedáku,  

které umožňuje rotační pohyb. Při zvedání je tedy vozidlo stále opřeno na jedné z náprav 

a druhá náprava je nezatížená. Při správném umístění pod těžištěm vozidla jsme pak 

schopni vozidlo lehce překlopit na druhou nápravu a uvolnit tak původně zatíženou 

nápravu. Nezbytnou součásti tohoto zvedáku je taky stojina, která má nastavitelnou výšku.  

Tato stojina je umístěná pod zvednutou části vozidla a zabraňuje samovolné překlopení 

vozidla. Nosnost tohoto zařízení je 3 000 kg. Zvedák je lehké konstrukce, lze ho proto 

snadno přemístit. 

2.3. Výtahy 

Výtahy tvoří nedílnou součást výškových budov dnešní doby. U moderních výtahů je 

kladen důraz na bezpečnost při provozu, velké dopravní rychlosti, spolehlivost zařízení  

a pohodlí cestujících. Rozdělujeme je do dvou základních kategorii na výtahy: 

 Osobní 

 Nákladní 

Osobní výtahy jsou určeny pro přepravu osob i nákladů. Tento typ výtahů je 

dimenzován na nosnost vyplývající z maximálního počtu osob, která je schopna se vměstnat 

do klece výtahu nebo největší přípustnou hmotnost přepravovaného nákladu. Klec je nosná 

základní konstrukce, která spolu s panely stěn, dveřmi, stropem a podlahou tvoří kabinu 

výtahu. V dnešní době se používají odlehčené konstrukce.  Kabina osobního výtahu bývá 

samonosnou konstrukcí, a tudíž i samotnou klecí. 

 Nákladní výtah je určen pouze pro přepravu nákladu a je dimenzován na maximální 

požadovanou hmotnost přepravovaného nákladu v budově. Rozdílem mezi výše 

uvedenými kategoriemi je požadavek mezinárodních a státních norem na bezpečnost 

těchto zařízení. Nákladní výtahy zdaleka nemají tak velké požadavky na bezpečnost než 

Obr. 14: Nafukovací vak pro zvedání 
automobilu. [21] 

Obr. 15: Naklápěcí zvedák. [22] 
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výtahy osobní. Konstrukce nesmí umožnit vstup osob do nákladního prostoru, nebo řídící 

systém musí zamezit spuštění výtahu, pokud se v nákladním prostoru nějaká osoba nachází.  

Pohon těchto výtahů je zajištován pohonnou jednotkou tvořenou elektromotorem, 

převodovky a trakčních kotoučů nebo navíjecího bubnu. Výtahy jsou vybaveny protizávažím 

zajištujícím zmenšení potřebných příkonů při zvedání naložené klece. Zavěšení klece  

a protizávaží je na lanech nebo článkových řetězech.  

S výtahy přepravujícími vozidla se můžeme setkat ve vícepodlažních garážích, 

trajektech nebo zaoceánských lodích a v budoucnosti i u podzemních silnic a infrastruktur 

velkých měst.  

2.4. Parkovací domy  

Parkovací domy jsou vícepodlažní parkoviště, které dokážou pojmout větší množství 

automobilů než parkoviště pozemní. Parkování v takovýchto parkovacích domech je 

manuální nebo plně automatické. Automatizace parkování neobsahuje příjezdové cesty 

k jednotlivým parkovacím místům, ale využívá zvedacích a manipulačních prostředků pro 

umístění vozidla na parkovací místo.  Zařízení manipulující s vozidlem, může být provedeno 

jako výtah mající místo klece svařovaný rám z ocelových profilů vybavený kolejnicemi, na 

kterých je umístěná plošina. Toto uspořádání umožnuje pohyb ve dvou osách.  

U parkovacích domů s kruhovým půdorysem se využívá karuselových zakladačů  

a u dvoupodlažních domů lze použit systému konstruovaných s využitím dopravníků.  

  

Obr. 16: Podzemní dopravníkový systém. [23] Obr. 17: Nadzemní parkovací věž. [23] 
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3. Návrh vlastního zvedáku 

3.1. Zadání 

Navržení čtyřsloupového zvedáku pro parkování osobních automobilů a dopravu 

zahradního vybavení na půdu budovy za účelem jejich zazimování (Obr. 19). Jedná se tedy 

o zařízení bez přepravy osob. Výchozí parametry jsou uvedeny v Tab. 1. Plošinu je potřeba 

přizpůsobit půdorysu garáže na Obr. 18. tak, aby nebyl omezen přístup do druhé garáže, 

otevření oken a vjezdových vrat. 

 

Tab. 1: Žádané parametry zvedáku 

Parametr Veličina Hodnota Jednotky 

Minimální zdvih ℎ 2 800 𝑚𝑚 

Hmotnost nákladu 𝑚𝑛 3 500 𝑘𝑔 

Rozchod kol min. 𝑎𝑟 𝑚𝑖𝑛. 1 200 𝑚𝑚 

Rozchod kol max. 𝑎𝑟 𝑚𝑎𝑥. 1 700 𝑚𝑚 

Rozvor náprav min. 𝑏𝑟 𝑚𝑖𝑛. 2 000 𝑚𝑚 

Rozvor náprav max. 𝑏𝑟 𝑚𝑎𝑥. 3 000 𝑚𝑚 

 

Obr. 18: Půdorys garáže 
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Plotové panely s dveřmi 

Hydraulický agregát 

Zvedací plošina 

Ovládací panel 

Obr. 19: Řez budovou garáží se zaparkovanými auty a ovládacím panelem 
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3.2. Konstrukce zvedáku 

Zvedací plošina je zavěšena na čtyřech nosných sloupech 1 a 2 (Obr. 20 ). Sloupy slouží 

jako vodítka pro plošinu a jsou velmi důležité pro funkci západkového (záchytného) 

mechanizmu. Skládají se z dutého tenkostěnného profilu 160x160x5, plechové patky  

a západkového hřebene. Tyto části jsou spojeny pomocí svarových spojů. Shora je do profilu 

zasunuta svařená konzola pro zavěšení lan. Ta je spojena pomoci osmi šroubů M16. V horní 

části musí být rovněž koncový spínač, který udává maximální výšku zdvihu. Sloupy musí být 

uloženy na předem připravených betonových patkách se závitovými tyčemi. 

  

Obr. 20: Popis části plošiny: 1- sloup pravý, 2- sloup levý, 3- nosník 2 (uložení válce), 4- nosník 2 
(uložení lan),  

5- nájezd dlouhý levý, 6- nájezd dlouhý pravý, 7- jezdec volných kladek, 8- nájezd krátký, 9- lineární 
hydromotor, 10- plechový kryt lanového převodu 
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Plošina pro zvedání břemen se skládá z krátkých 8 (Obr. 20) a dlouhých nájezdů 5 a 6 

( Obr. 20). Krátké nájezdy jsou z větší části své délky šikmé, je to z důvodu najíždění vozidel 

a snadného nakládaní zbylých břemen. Dlouhé nájezdy (konstrukce viz. str. 27) jsou spolu 

s krátkými nájezdy spojeny šroubovými spoji (Obr. 37) k příčným nosníkům 3 a 4 (Obr. 20). 

Příčné nosníky jsou na svých koncích vybaveny záchytným západkovým mechanizmem  

a kluzným vedením, u kterého lze jednu ze stran stěny vedení odšroubovat pro snadnou 

montáž nosníku. Na dlouhých nájezdech jsou přivařeny vedení konzoly volných kladek 7 

(Obr. 20). Tyto vedení jsou zhotoveny z otevřených C profilů. Vedení je spojeno také pomocí 

svarových spojů k nájezdům, a vyztužují je v nejnamáhanějších místech. Jezdec volných 

kladek je uložen ve vedení na kolečkách s valivými ložisky. Kolečkám lze určit vůli mezi 

vodítky pomocí speciálních plechových podložek. Volné kladky a oko pístní tyče lineárního 

hydropohonu 9 (Obr. 20) jsou spojeny s konzolou pomocí čepových spojů. Vodící kladky, 

uložení druhého konce lan a čepu válce jsou také spojeny pomocí čepových spojů 

k příslušným konzolím podobné nebo přímo na konzole znázorněné na  

Obr. 38.  Hydraulický válec je vybaven hydraulickým zámkem, který musí být připojen 

pomocí ocelového potrubí ke vstupům válce. Je to bezpečnostní opatření v případě 

prasknutí přívodní hydraulické hadice, nebo jiné náhlé ztrátě tlaku v hydraulickém systému. 

Z důvodu zvětšení ložné plochy plošiny je prostor mezi nájezdy pokryt vyztuženými 

plechovými kryty 10 (Obr. 20). Tyto kryty nemají únosnost srovnatelnou s nájezdy. Plechy 

byly dimenzovány při středovém zatížení pouze na 400 kg. Při nátěru plošiny je potřeba 

barevně rozlišit tyto místa s menší únosnosti, aby nedošlo k umístění těžkého nákladu na 

plechy a jejich následné zborcení.  

3.3. Výňatky z norem 

Normy rozdělují zvedací zařízení do několika skupin podle typu a použití zařízení. 

Normy specifikují také zvedací zařízení pro použití v dílnách. Jsou spíše zaměřená na zvedací 

zařízení hydraulická a mechanická s pohybovými šrouby. Navrhované zařízení se z velké 

části řadí mezi nákladní výtahy a zvedací pracovní plošiny. Nejdůležitější části zařízení jsou 

zdvihací lana, na které jsou kladeny největší bezpečnostní nároky uvedené v normách. 

Norma ČSN 27 0100 se zabývá dimenzováním lan zdvihacích zařízení, norma ČSN ISO 4309 

správnou instalací, manipulací, revizí a vyřazením lan z provozu. Velice často normy 

odkazují na konstrukci zařízení a samotného výrobce zařízení. Například Odstavec 4.2 

popisující výměnu lana říká:  

„Na jeřábu musí být namontováno lano výhradně správné délky, průměru, 

konstrukce, typu a směru vinuti a pevnosti (tj. minimální síla přetržení), tak jak bylo 

specifikováno výrobcem jeřábu, dokud nebylo schváleno alternativní lano výrobcem 

jeřábu, výrobcem lana nebo jinou kompetentní osobou. Do dokumentace musí být uveden 

záznam o výměně lana.  

Pro upevnění lana na bubnu, v kladnici nebo na konstrukci jeřábu musí být použito 

jedině ukončení lana jedním z typu specifikovaných výrobcem jeřábu v návodu k použití, 
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pokud není schválené jiné alternativní ukončení výrobcem jeřábu, výrobcem lana nebo 

jinou kompetentní osobou.“ 

Dále dle normy ČSN ISO 4309 odstavce 4.5: Při montáži nového lana je zapotřebí 

dodržovat předpisy a následně lano takzvaně zaběhnout. Norma specifikuje zatížení při 

zaběhávání lana v odstavci 4.6 Zaběhávaní nového lana. Po montáži nového lana je nutné 

zařízení pro daný počet provozních cyklů určených výrobcem používat při snížených 

zátěžích a menších provozních rychlostech. 

Velký důraz je kladen i na údržbu lana, tak aby se prodloužila životnost lana a zařízení 

bylo bezpečným pro provoz. Více popisuje odstavec 4.7 Údržba lana.  

Během životnosti lana, musí být lano občas namazáno, tak jak určí kompetentní 

osoba, hlavně v úsecích, kde se lano pohybuje přes kladky, vystupuje a vstupuje z bubnu  

a v úsecích procházejících přes vyrovnávací kladky. Je dobré lano před mazáním vyčistit, 

aby mazáni bylo účinné.  

Použité mazivo by mělo být stejných vlastností jako mazivo při výrobě lana. Typ 

maziva lana se uvádí v návodu, u dodavatele nebo výrobce lana. 

Inspekce lana je popsána v návodu pro použití zařízení nebo v normě odstavec 5.2  

až 5.5. 

Kritéria vyřazení lana jsou popsány v návodu na použití zařízení nebo v normě pod 

odstavcem 6.2 až 6.6.  

Všechny tyto body týkající se lan musí být uvedeny v návodu na použití daného 

zařízení. 

3.4. Volba mechanizmu 

Bude se jednat o čtyřsloupový zvedák. Je potřeba vybrat s možných variant tu 

nejjednodušší a nejlevnější. Může být použit elektrický pohon s pohybovým šroubem na 

každém sloupu, avšak aby nedošlo ke vzpříčení plošiny z důvodu nerovnoměrného zdvihu, 

bylo by zapotřebí osadit každý pohon odměřováním polohy a PLC řízením. Při použití 

lineárního hydropohonu pro každý sloup je potřeba použít převodu s válečkovým řetězem 

a po plném vysunutí pístnice může dojít ke kolizi se střechou budovy.  Obě varianty jsou 

velmi nákladné. Pokusíme se najít řešení s jedním hydraulickým pístem umístěným 

vodorovně a lanovým převodem pro dosažení menšího zdvihu válce.  
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První variantou je mechanizmus s převodem 𝑖 = 1 [−] a lanem přímo spojeným 

s pístní tyči.  

Rozbor kinematiky mechanizmu: 

 ℎ = 𝑦(2 800) (3.3) 

   

 
�̇� = 𝑣𝑝 , �̇� = 𝑣𝑧  (3.4) 

 
𝑣𝑧 = 𝜔 ∙ 𝑟 = 𝑣𝑝 (3.5) 

 
𝑙𝑝 = 𝑙𝑣 = 𝑙 (3.6) 

 
𝑦(2800) = 𝑥𝑚𝑎𝑥. = 𝑙 = 2 800 𝑚𝑚 (3.7) 

Z rovnice (3.7) vyplývá že: 

 
2 ∙ 𝑙 = 5 600 𝑚𝑚 (3.8) 

Při plném vysunutí pístnice bude mít válec délku 5 600 mm, z  Obr. 18 plyne, že tento 

rozměr je větší než délka samotné garáže.  

Druhou variantou je mechanizmus s převod 𝑖 = 2 [−], lano je ukotveno na rámu 

plošiny a pístnice je zakončená volnou kladkou. 

Obr. 21: Náhradní schéma kinematického mechanizmu s převodem i=1 
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Rozbor kinematiky mechanizmu: 

 

Zde musíme použít podobnosti dvou trojúhelníků (graficky zakresleno na Obr. 23). 

Okamžitým středem otáčení tělesa 6 je pól pohybu 𝑝, a tedy závislost rychlosti 𝑣𝑝 na 

rychlosti 𝑣𝑧 lze vyjádřit ze zorného úhlu pomoci rovnice (3.9). 

 
𝑣𝑝

𝑅
=

𝑣𝑧

2 ∙ 𝑅
=>  𝑣𝑝 =

1

2
𝑣𝑧 (3.9)                                    

 

Po dosazení a integraci obdržíme vztah pro závislost výšky zdvihu na délce pístní tyče: 

 𝑥𝑚𝑎𝑥. =
1

2
𝑦(2 800) = 1 400 𝑚𝑚 (3.10) 

 2 ∙ 𝑙 = 2 800 𝑚𝑚 (3.11) 

Délka hydraulického válce po maximálním vysunutí pístní tyče je o polovinu menší 

než u první varianty. Tato hodnota je přijatelná. 

Ze vztahu (2.1) lze vypočítat, že při použití převodového poměru 𝑖 = 2 [−] bude 

zdvižná síla dvojnásobná. Hydraulické systémy nemají problém vyvinout dvojnásobně větší 

zvedací sílu, proto volím tuto druhou variantu. 

Obr. 22: Náhradní schéma mechanizmu s lanovým převodem i=2. 

Obr. 23: Rychlosti tělesa 6. 
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3.5. Návrhové výpočty 

U návrhových výpočtů né vždy situace odpovídá reálnému chování součásti nebo 

rozložení zatížení. Proto při navrhování je zapotřebí brát nejhorší stav zatížení, který může 

nastat.  

3.5.1. Odhad maximální zatížení 

Jedná se o odhad maximálního zatížení nosných prvků plošiny, které je zapotřebí 

k návrhovým výpočtům těchto součástí. Tato hodnota byla určena jako součet maximálního 

zatížení plošiny 𝑚𝑛 a odhadované vlastní váhy konstrukce plošiny 𝑚𝑝 𝑜𝑑ℎ..  

Z hlediska dimenzováni je lepší, když odhad bude větší než skutečná konečná váha 

plošiny. Proto bylo zvoleno: 

 
𝑚𝑝 𝑜𝑑ℎ. = 1 500 𝑘𝑔 (3.12) 

Maximální odhadnuté zatížení:  

 
𝑄𝑚𝑎𝑥.𝑜𝑑ℎ. = (𝑚𝑛 + 𝑚𝑝 𝑜𝑑ℎ.) ∙ 𝑔 = (3 500 + 1 500) ∙ 9,81 = 49 050 N (3.13) 

3.5.2. Volba lineárního hydromotoru 

Zvedání plošiny bude zajištěno pomocí hydraulického válce namontovaného pod 

podlahou plošiny. Pístní tyč hydraulického válce bude zatěžovaná tahem. U tohoto typu 

zatížení není zapotřebí kontrolovat pístní tyč na vzpěr.  

Pokud je pístní tyč namáhaná tahem, síla vyvozená kapalinou působí na plochu 

mezikruží daného průměrem pístní tyče a vnitřním průměrem hydraulického válce.  

Pro materiál pístní tyče výrobce používá polotovar z legované oceli uvedené v Tab. 2. 

 

Tab. 2: Materiál pístní tyče [25] 

Materiál EN Ekvivalent ČSN Mez pevnosti 𝑅𝑚 Mez kluzu 𝑅𝑒 

20MnV6 13 220 650-700 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 390 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 

3.5.2.1. Výpočet průměru pístní tyče 

Průměr pístní tyče 𝑑𝑝𝑡 byl získán vyjádřením z rovnice (3.15) a to tak, že do rovnice 

(3.14), byla za dovolené napěti v tahu 𝜎𝐷𝑡 dosazena maximální síla přenášená pístní tyči 

𝐹𝑝𝑡 𝑚𝑎𝑥. a plocha průřezu pístní tyče 𝑆𝑝𝑡. 

 𝜎𝐷𝑡 ≥
𝐹𝑝𝑡 𝑚𝑎𝑥.

𝑆𝑝𝑡
 (3.14) 

 

 𝑅𝑒

𝑘𝑝𝑡
≥

𝑄𝑚𝑎𝑥.𝑜𝑑ℎ. ∙ 𝑖

𝜋 ∙ 𝑑𝑝𝑡
2

4

 
(3.15) 



 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

NÁVRH MANIPULAČNÍ PLOŠINY PRO SVISLOU DOPRAVU DVOUSTOPÝCH VOZIDEL 
 A JINÝCH BŘEMEN   - 21 - 

 

 

𝑑𝑝𝑡 >= √
𝑄𝑚𝑎𝑥.𝑜𝑑ℎ. ∙ 𝑖 ∙ 4 ∙ 𝑘𝑝𝑡

𝜋 ∙ 𝑅𝑒
= √

49 050 ∙ 2 ∙ 4 ∙ 2

𝜋 ∙ 390
= 25,31 𝑚𝑚 (3.16) 

 

Nejbližší vyšší průměry pístnice dle katalogu výrobce jsou uvedeny v Tab. 3 

Tab. 3: Katalogové průměry pístních tyčí [25] 

𝜙 𝑑𝑝𝑡1 [𝑚𝑚] 𝜙 𝑑𝑝𝑡2 [𝑚𝑚] 

28 32 

 

3.5.2.2. Vnitřní průměr hydraulického válce 

Vnitřní průměr válce je závislý na tlaku kapaliny. Jmenovité tlaky hydraulických válců 

dle výrobce jsou 16 MPa nebo 20 MPa. Po konzultaci s výrobcem se bude jednat o válec 

vyráběný na zakázku z důvodu nestandartní délky. Cena u této výroby se mezi jednotlivými 

tlakovými skupinami výrazně neliší. Jelikož bude válec součástí zvedané plošiny, je zde 

výhodné použít válec o menších rozměrech, a tedy i nižší váze. Toto bude splněno na úkor 

většího provozního tlaku hydraulického systému, který bude 𝑝𝑗𝑣 = 20 𝑀𝑃𝑎. 

 

 𝑝𝑗𝑣 =
𝑄𝑚𝑎𝑥.𝑜𝑑ℎ. ∙ 𝑖

𝑆𝑣
 (3.17) 

 

 
𝑆𝑣 =

𝜋 ∙ 𝐷2

4
−

𝜋 ∙ 𝑑𝑝𝑡 1,2
2

4
 

 

(3.18) 

Dosazení rovnice (3.17) do rovnice (3.16) a vyjádřením D byl získán vztah: 

 

 

𝐷1,2 >= √(
𝑄𝑚𝑎𝑥.𝑜𝑑ℎ. ∙ 𝑖

𝑝𝑗𝑣
+

𝜋 ∙ 𝑑𝑝𝑡 1,2
2

4
)

4

𝜋
 

(3.19) 

 

𝐷1 = √(
49050 ∙ 2

20
+

π ∙ 282

4
)

4

𝜋
= 83,84 𝑚𝑚 (3.20) 

 

𝐷2 = √(
49050 ∙ 2

20
+

π ∙ 322

4
)

4

𝜋
= 85,25 𝑚𝑚 

(3.21) 
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Tab. 4: Tabulka katalogových vnitřních průměru válce. [25] 

 𝜙 𝐷
1

 [𝑚𝑚] 𝜙 𝐷
2

 [𝑚𝑚] 

Vypočtená hodnota 83,84 85,25 

Katalogová hodnota 85 90 

 

Nejbližší vyšší vnitřní průměry válců dle katalogu výrobce jsou uvedeny v Tab. 4.  

Tab. 5: Cenová nabídka výroby lineárních hydromotorů 

Rozměry [𝑚𝑚] Cenová nabídka [𝐾č] 

85/28x1400 15 400,- 

90/32x1400 13 800,- 

 

Po nacenění válců výrobcem (Tab. 5), je vybrán lineární hydromotor:   

ZH2-90/32x1400-R-atyp (nevhodný pro tlak). 

3.5.3. Volba hydraulického agregátu 

Hydraulický agregát se skládá z hydraulické nádrže, čerpadla, elektromotoru  

a solenoidového jednosekčního rozvaděče. Velikost nádrže je daná objemem 

hydraulického válce, který se spočte dle vztahu (3.27), a přívodní hydraulické hadice dlouhé  

𝐿ℎ = 10 000 𝑚𝑚 o světlosti 𝑑𝑛ℎ = 12 𝑚𝑚. Jmenovitý tlak hydraulického systému byl 

zvolen 𝑝𝑗𝑣 = 20 𝑀𝑃𝑎.  

 

𝑉𝑣 = (
𝜋 ∙ 𝐷2

2

4
−

𝜋 ∙ 𝑑𝑝𝑡 2
2

4
) ∙ 𝑙𝑣 = (

𝜋 ∙ 902

4
−

𝜋 ∙ 322

4
) ∙ 1 400 =

= 7 780 468,37 𝑚𝑚3 = 7,78 𝑑𝑚3  

(3.22) 

 

𝑉ℎ =
𝜋 ∙ 𝑑𝑛ℎ

2

4
∙ 𝐿ℎ =

𝜋 ∙ 122

4
∙ 10 000 = 1 130 973,36 𝑚𝑚3 = 1,13 𝑑𝑚3 

 

(3.23) 

 
 

𝑉ℎ𝑛 = 𝑉𝑣 + 𝑉ℎ = 7,78 + 1,13 = 8,91 𝑑𝑚3 

 

(3.24) 

Obr. 24: Hydraulický mini agregát 230 V [26] 
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Objem nádrže musí být větší než objem hydraulického válce a hadice, proto volím 

minimální objem hydraulické nádrže 𝑉ℎ𝑛 𝑚𝑖𝑛. = 10 𝑙. 

Na trhu jsou dostupné mini hydraulické agregáty s tlakem 23 MPa, jsou napájeny 

stejnosměrným napětím 24 V nebo střídavým napětím 230 V, a rozdílem je jejich cena. 

Hydraulický agregát nebude součástí plošiny, ta bude s hydraulickým agregátem spojená 

hydraulickou hadicí. Na přání zákazníka může být tento agregát dodán v provedení pro 

vodorovnou nebo svislou montáž. Umístění hydraulického agregátu je na Obr. 19. 

3.5.4. Volba závěsných lan, uložení konců lan, vedení lan 

Výpočty lan musí být provedeny dle příslušných norem tak, aby bylo dosaženo 

požadované bezpečnosti zařízení. Výpočty lan jsou uvedeny v normě ČSN 27 0100. 

Lana je rovněž nutno vést pomocí vyrovnávacích a vodících kladek lanovým 

převodem tak, aby byl zachován převod, lana byla co nejvíce chráněná proti mechanickému 

poškození, ale musí být dostupná ke kontrole a revizi. Lana jsou vedená ve dvou 

rovnoběžných rovinách ze závěsu na sloupu k první vyrovnávací kladce a na ní lomeny o 90° 

na další dvě na sebe rovnoběžné roviny, rovněž rovnoběžné s podlahou plošiny, kde jsou 

vedeny středem tenkostěnných profilů k vodící kladce a odtud podle toho na kterém konci 

plošiny se nacházejí, jsou vedeny přímo na volnou vyrovnávací kladku (znázorněno modře 

na Obr. 25), nebo na další vodící kladku na druhé straně plošiny a až poté na volnou 

vyrovnávací kladku (znázorněno červeně na Obr. 25). Volné kladky jsou uložené na 

pojezdovém vozíku, který je posouván pomocí hydraulického válce.  

Obr. 25: Vedení závěsných lan 
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Pro názornost jsou na obrázku naznačeny pouze dva lana podle způsobu jejich vedení.  

Modrá lana májí délku 6 m, červená 10 m. 

3.5.4.1. Účinnost kladkového převodu  

Na jednotlivých kladkách a lanových převodech dochází k navýšení požadované 

zvedací síly v důsledku pasivních odporů a deformaci lana. Pro kladky na valivých ložiskách 

je 𝜂𝐼 = 0,98 [– ] a počet nosných průřezu v jedné větvi je 𝑛 = 1[−]. 

 

𝜂 = 𝜂𝐼 ∙
1 − 𝜂𝐼

𝑛

𝑛 ∙ (1 − 𝜂𝐼)
= 0,98 ∙

1 − 0,981

1 ∙ (1 − 0,98)
= 0,98 [−] 

(3.25) 

 

3.5.4.2. Výpočet síly v jednom laně 

Jelikož se lanový systém skládá ze čtyř větví lan, která jsou vedeny na nosné sloupy, 

a v každé větvi je jeden nosný průřez lana dosazujeme za 𝑧 = 4 [– ] a 𝑛 = 1[−]. 

 

𝑆𝑙 =
𝑄𝑚𝑎𝑥.𝑜𝑑ℎ.

𝑧 ∙ 𝑛
∙

1

𝜂
=

49 050

4 ∙ 1
∙

1

0.98
= 12 512,76 𝑁 

 

(3.26) 

3.5.4.3. Výpočet součinitele bezpečnosti lana 

Součinitel bezpečnosti lana je závislý na ročním počtu pracovních cyklů a poměrném 

zatížení zvedaného břemene. U plošiny pro parkování auta můžeme očekávat maximálně 2 

cykly za den, což je 730 pracovních cyklů ročně. Průměrná hmotnost zvedaného břemene, 

během návrhových výpočtů, je uvažovat jako průměrná hmotnost vozu střední třídy,  

která je 1 500kg [16]. 

 

 𝑞 =
𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í 𝑜𝑑 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛é ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑏ř𝑒𝑚𝑒𝑛𝑒

𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í 𝑜𝑑 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑛í ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑏ř𝑒𝑚𝑒𝑛𝑒
∙ 100 [%] (3.27) 

 𝑞 =
1 500

3 500
∙ 100 = 42,82 % (3.28) 

Tab. 6: Součinitele bezpečnosti lan v závislosti na počtu pracovních cyklů a poměrném zatížení [27]  

Poměrné zatížení 
lana q(%) 

Počet pracovních cyklů lana za rok 

Přes - 20 000 50 000 180 000 

do 20 000 50 000 180 000 - 

přes do  Součinitel bezpečnosti k 

- 30  4,4 5 5,6 6,2 

30 60  5 5,6 6,2 6,8 

60 -  5,6 6,2 6,8 7,4 

 

Z tabulky můžeme určit součinitel bezpečnosti lan 𝑘𝑙 = 5 [−]. 



 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

NÁVRH MANIPULAČNÍ PLOŠINY PRO SVISLOU DOPRAVU DVOUSTOPÝCH VOZIDEL 
 A JINÝCH BŘEMEN   - 25 - 

3.5.4.4. Výpočet minimální síly lana při přetržení 

 
𝐹𝑝 = 𝑘𝑙 ∙ 𝑆𝑙 = 5 ∙ 12 512,76 = 65 563,8 𝑁 = 65,56 𝑘𝑁 (3.29) 

 

Zvolené lano na základě minimální síly při přetržení: 

Tab. 7: Vlastnosti lana [10] 

Označení a 
konstrukce lana 

Průměr lana 
 𝑑𝑙 

Norma Síla při přetržení 
 𝐹𝑝 

hmotnost lana  
𝑙𝑙 

6x36WS-IWRC 10𝑚𝑚 EN12385-4 69,8 𝑘𝑁 0,409 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−1 

 

3.5.4.5. Uložení konců lan 

Pro ukončení lan je výhodné použít klínové koncovky lana, u kterých není nutná 

odborná montáž a lze tak jednoduše lano sestavit na míru při montáži plošiny, navíc tyto 

koncovky soustředí síly přímo na průřez lana. Aby však nedošlo k samovolnému uvolnění 

lana z koncovky, je zapotřebí lano pojistit minimálně jednou lanovou svorkou. 

Pro použití na zvedací plošině byly vybrány klínové koncovky italské firmy Montanari. 

Tyto koncovky, v závislosti na typu a konstrukci, jsou schopny přenést zatížení 30 až 180 

kN. Přesný typ použité koncovky bude uveden níže u kontrolních výpočtu lanového 

mechanizmu. 

3.5.5. Návrh rozměru kladek 

Návrh kladek je prováděn dle normy ČSN 27 1820 a normy ČSN 27 0101 (nahradila 

normu ČSN 27 0310 z roku 1951).  

Jmenovitý průměr kladek je závislý na průměru použitého lana a druhu kladky. Jelikož 

se nejedná o kladky lité, není potřeba dodržovat tvar věnce kladky dle normy. Postačí pouze 

část normy týkající se tvaru drážky.  

Tab. 8: Součinitele velikosti 𝛼 kladek a bubnů. [29] 

 Druh provozu 

Lehký Střední Těžký Velmi těžký 

Vyrovnávací kladka 14 15 16 16 

Vodící kladka 20 22 24 26 

Lanový buben 18 20 22 24 

 

Obr. 26: Klínová koncovka lana MONTANARI [28]  
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Dle tabulky můžeme určit součinitel průměru vyrovnávací kladky 𝛼𝑣𝑦𝑟. = 14 [– ]  

a vodící kladky 𝛼𝑣𝑜𝑑. = 20 [– ]. 

Vyrovnávací kladka: 

 
𝐷𝑣𝑦𝑟. = 𝑑𝑙 ∙ 𝛼𝑣𝑦𝑟. = 10 ∙ 14 = 140 mm 

(3.30) 

 
𝐷𝑘 𝑣𝑦𝑟. = 𝐷𝑣𝑦𝑟. − 𝑑𝑙 = 140 − 10 = 130 mm 

(3.31) 

Vodící kladka: 

 
𝐷𝑣𝑜𝑑. = 𝑑𝑙 ∙ 𝛼𝑣𝑜𝑑. = 10 ∙ 20 = 200 𝑚𝑚 (3.32) 

 
𝐷𝑘 𝑣𝑜𝑑. = 𝐷𝑣𝑜𝑑. − 𝑑𝑙 = 200 − 10 = 190 𝑚𝑚 (3.33) 

Profil drážky je dán normou a uvádí poloměr zakřivení dna drážky jako násobek 

průměru lana a hloubku drážky jako násobek poloměru dna drážky. Zvoleny násobky jsou 

uvedeny v rovnicích (3.34) a (3.35). Hodnoty jsou stejné pro všechny kladky z důvodu 

vedení lana o stejném průřezu. 

Poloměr zakřivení dna drážky:  

 
𝑟𝑑𝑘 = (0,53 ÷ 0,56) ∙ 𝑑𝑙 = 0,53 ∙ 10 = 5,3 𝑚𝑚 (3.34) 

Hloubka drážky: 

 𝑏𝑑𝑟 = (3,5 ÷ 5) ∙ 𝑟𝑑𝑘 = 3,5 ∙ 5,3 = 18,55 ≐ 19 𝑚𝑚 (3.35) 

3.5.6. Valivá ložiska kladek 

Jelikož se jedná o ložiska s malou obvodovou rychlostí, postačí počítat pouze se 

statickým zatížením ložiska. U návrhu válivého ložiska pro uložení kladek je zapotřebí znát 

statickou bezpečnost ložiska, která v tomto případě pro otáčivý pohyb za normálních 

provozních podmínek je 𝑠0 = 1 [−]. Návrh byl proveden v místě s maximálním možným 

zatížením, které bude vznikat na volné kladce.  

 
𝐹𝑙𝑟 = 2 ∙ 𝑆𝑙 = 2 ∙ 12 512,76 = 25 025,52 𝑁 (3.36) 

𝑭𝒍𝒓 

𝑺𝒍 

𝑺𝒍 

Obr. 27: Rovnováha sil na volné kladce 
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Ekvivalentní statické zatížení:  

 
𝑃0 = 𝑋0 ∙ 𝐹𝑙𝑟 + 𝑌0 ∙ 𝐹𝑙𝑎 = 1 ∙ 25 025,52 + 0 ∙ 0 = 25 025,52 𝑁 = 25,03 𝑘𝑁 (3.37) 

 

𝑠0 ≤
𝐶0

𝑃0
 (3.38) 

 
𝐶0 ≥ 𝑠0 ∙ 𝑃0 = 1 ∙ 25,03 = 25,03 𝑘𝑁 (3.39) 

Statické únosnosti ložiska dle tabulek [1] str. 477, vyhovuje LOŽISKO 6407 ČSN 02 

4630. 

3.5.7. Volba dutých profilů konstrukce 

Konstrukce kostry plošiny bude tvořena dutými tenkostěnnými profily. Jedná se o dva 

hlavní nosníky (nosník 2), které jsou svařeny se čtyřmi plechovými konzolami uloženými 

pomocí třecích vedení na čtyřech nosných sloupech.  Další nosnou části plošiny jsou dva 

nájezdy z příhradové konstrukce, každá tvořená dvěma vedlejšími nosníky (nosník 1),  

a k těmto profilům jsou navařené menší profily (příčníky) tvořící vlastní přihrádky. Celý 

nájezd je pak z jedné strany oplechován a dotváří tak zbytek nosné podlahy. Plechem je 

rovněž zesílená tuhost celého nájezdu. 

Pro návrh nosníku bude uvažován součinitel bezpečnosti 𝑘 = 2 [– ] a dostatečná vůle 

v kluzném vedení tak, aby nedocházelo ke vzpříčení a změně kluzné vazby na vetknutí. 

Tento stav nastane, pokud plošina není zavěšená na lanech, ale je položená v zámcích na 

sloupu. Může se proto nosník 2 počítat jako nosník na dvou podpěrách. Nosník 1 je brán 

jako oboustranně vetknutý nosník, jelikož ve vazbách s nosníkem 2 bude vznikat ohybový 

nosník 2 

nosník 1 

příčník 

Obr. 28: Nosný rám plošiny 
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moment, který se na nosník 2 přenáší jako krouticí moment.  Zatížení příčníků bude reakcí 

od kola vozidla zvětšenou o část hmotnosti plošiny a zanedbáme ohybový moment ve 

vazbě, potom se také může počítat jako nosník na dvou podpěrách.  

 

𝑁 =
𝑄𝑚𝑎𝑥.𝑜𝑑ℎ.

4
=

49 050

4
= 12 262,5 𝑁 

(3.40) 

3.5.7.1. Návrh příčníku 

U návrhu je předpokládáno, že vozidlo najede na středy nájezdu a proto při výpočtu 

příčníku je síla zatížení od kola ve středu příčníku. 

 

Rovnice rovnováhy do směru z a momentová rovnice rovnováhy: 

 
Σ𝑧:  𝑅𝐴1 − 𝑁 + 𝑅𝐵1 = 0 (3.41) 

 
Σ𝑀𝑜(𝑅𝐴1): 𝑁 ∙ 425 − 𝑅𝐵1 ∙ 850 = 0 (3.42) 

Vyjádřením 𝑅𝑏1 z rovnice (3.42) a dosazením do rovnice (3.41) získáme reakční sílu  

𝑅𝑎1: 

 

𝑅𝐴1 = 𝑅𝐵1 =
𝑁

2
= 6 131,25 𝑁 

(3.43) 

Maximální ohybové napětí:  

 
𝑀𝑜1 𝑚𝑎𝑥. = 𝑅𝐴1 ∙ 425 = 6 131,25 ∙ 425 = 2 605 781,25 𝑁𝑚𝑚 (3.44) 

K návrhu profilu potřebujeme znát pevnost na mezi kluzu materiálu, výrobce uvádí 

dvě možné materiálové varianty. Bude použita pouze jedna základní dostupná pro všechny 

prvky.  

𝑁 

𝑅𝐵1 
𝑅𝐴1 

𝑇1(𝑥) 

𝑀𝑜1 𝑚𝑎𝑥. 

𝑀𝑜1 (𝑥) 

+ 

+ 

- 

Obr. 29: Zatížení, průběh tečných sil a ohybového momentu na příčníku 
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Tab. 9: Materiál profilu konstrukce plošiny [30] 

Materiál EN Ekvivalent ČSN Mez pevnosti 𝑅𝑚 Mez kluzu 𝑅𝑒 

S355J2H 11 503 473-630 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 355 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 

  
𝑅𝑒

𝑘
=

𝑀𝑜1 𝑚𝑎𝑥.

𝑊𝑜1
 (3.45) 

 

𝑊𝑜1 =
𝑀𝑜1 𝑚𝑎𝑥. ∙ 𝑘

𝑅𝑒
=

2 605 781,25 ∙ 2

400
= 13 028,91 𝑚𝑚3 (3.46) 

Předpokládá se, že podlaha bude pokryta plechem o tloušťce 3 mm. Plech je pevně 

svařen pomocí svarových spojů, a proto je důležité započítat i vlastnosti průřezu plechu. 

Z tohoto důvodu je zapotřebí počítat s kvadratickými momenty průřezu, které je možno 

algebraicky sčítat. Celkový kvadratický moment průřezu spočítáme následovně: 

 

𝐽𝑐 = 𝑊𝑜1 ∙ (
ℎ

2
+ 𝑡𝑝) 

(3.47) 

Hodnota x je rozteč mezi jednotlivými příčníky, tato hodnota závisí na počtu 

podpěrných příčníku.  

 
𝑣𝑜𝑙í𝑚 12 𝑝říč𝑛í𝑘ů =>  𝑥 = 280 𝑚𝑚 (3.48) 

Hodnoty kvadratických momentů 𝐽2 pro duté profily jsou uvedeny v tabulkách  

a vztahují se k ose y, pro výsek plechu můžeme dopočítat kvadratický moment a plochu dle 

těchto vztahů: 

 

𝐽1 =
𝑥 ∙ 𝑡𝑝

3

12
=

280 ∙ 33

12
= 630 𝑚𝑚4 

(3.49) 

   
 

𝑆1 = 𝑥 ∙ 𝑡𝑝 = 280 ∙ 3 = 840 𝑚𝑚2 (3.50) 

   

Obr. 30: Složený profil nosné podlahy 
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Ze Steinerovy věty můžeme vyvodit podmínku, která musí být splněna pro návrh 

příčníku: 

 

𝐽𝑐 ≤ 𝐽2 + 𝐽1 + 𝑆1 ∙ (
ℎ

2
+

𝑡𝑝

2
)

2

 
(3.51) 

Po dosazení rovnice (3.47) do rovnice (3.51) je získán vztah, pomocí kterého se může 

ze seznamu profilů v tabulkovém editoru přiřadit použitelné profily. 

 

𝑊𝑜1 ∙ (
ℎ

2
+ 𝑡𝑝) ≤ 𝐽2 + 𝐽1 + 𝑆1 ∙ (

ℎ

2
+

𝑡𝑝

2
)

2

 
(3.52) 

Z vyhovujících profilů jsem vybral profil ČSN EN 10 219-2 80x30x2. 

 

13 028,91 ∙ (
80

2
+ 3) ≤ 25,19 + 630 + 840 ∙ (

80

2
+

3

2
)

2

 
(3.53) 

 
560 243,13 𝑚𝑚4 ≪ 3 039 869,70 𝑚𝑚4 (3.54) 

3.5.7.2. Návrh nosníku 1 

U nosníku 1 přeneseme dle zákona akce a reakce reakční sílu z návrhu příčníků 

𝑅𝑎1 = 6 131,25 𝑁, mezní stav nastane, pokud síla bude působit ve středu nosníku. 

Rovnice rovnováhy do směru z a momentová rovnice rovnováhy bez reakčního 

momentu (vnitřní sílový účinek): 

 
Σ𝑧:  𝑅𝐴2 − 𝑅𝐴1 + 𝑅𝐵2 = 0 (3.55) 

𝑅𝐵2 𝑅𝐴2 

𝑅𝐴1 

𝑇2(𝑥) 

𝑀𝑜2 𝑚𝑎𝑥. 

𝑀𝑜2 (𝑥) 

-

 

+ 

+ 

Obr. 31: Zatížení, průběh tečných sil a ohybového momentu na nosníku 1 

-

 

-

 

𝑀𝑟𝐴2 𝑀𝑟𝐵2 
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Σ𝑀𝑜(𝑅𝐴2): 𝑅𝐴1 ∙ 1 800 − 𝑅𝐵2 ∙ 3 600 = 0 (3.56) 

Vyjádřením 𝑅𝐴2 z rovnice (3.56) a dosazením do rovnice (3.55) je získána reakční síla  

𝑅𝐴2: 

 

𝑅𝐴2 = 𝑅𝐵2 =
𝑅𝐴1

2
=

6 131,25 

2
= 3 065,63 𝑁 

(3.57) 

Maximální ohybové napětí z průběhu natočení nosníku a okrajových podmínek 

𝜑(1 800) = 0 :  

 

𝜑 =
1

𝐸𝐽
∫ 𝑀(𝑥)

𝜕𝑀(𝑥)

𝜕𝑀𝑟A2
𝑑𝑥 

(3.58) 

 
𝑀(𝑥) = −𝑀𝑟𝐴2 + 𝑅𝐴2 ∙ 𝑥 (3.59) 

Dosazením do vztahu (3.58) a použitím okrajové podmínky: 

 𝑀𝑜2 𝑚𝑎𝑥. = 𝑀𝑟𝐴2 = −
𝑅𝐴1 ∙ 1 800

4
= −

6 131,25 ∙ 1 800

4

= −2 759 062,5 𝑁𝑚𝑚 

(3.60) 

Kvadratický modul průřezu: 

 
𝑅𝑒

𝑘
=

|𝑀𝑜2 𝑚𝑎𝑥.|

𝑊𝑜2
 

(3.61) 

 𝑊𝑜2 =
|𝑀𝑜2 𝑚𝑎𝑥.| ∙ 𝑘

𝑅𝑒
=

2 759 062,5 ∙ 2

400
= 13 795,31 𝑚𝑚3 (3.62) 

Z konstrukčních důvodů musí být použit profil o rozměru 150 × 100 𝑚𝑚. 

Tab. 10: Charakteristické rozměry vybraných nosníků [30] 

h [mm] b [mm] t [mm] Wo [𝑐𝑚3] l [𝑘𝑔 ∙ 𝑚−1] 

150 100 3 61,42 10,96 

150 100 4 79,28 14,45  

150 100 5 95,89 17,75 

150 100 6 111,29 21,06 

 

Pro nosník 1 byl zvolen profil  ČSN EN 10 219-2 150x100x3 
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3.5.7.3.  Návrh nosníku 2 

Nosník 1 dosáhne svého mezního stavu zatížení, pokud vozidlo bude jednou nápravou 

uprostřed plošiny a druhou na nosníku 2. Vyplývá to z délky nosníku 1 a minimálního 

rozvoru náprav uvedeného v tab. 1. Na nosník 2 se přenáší ze čtyřech nosníků 1 reakční síla 

𝑅𝐴2 a kroutící moment rovný ohybovému momentu ve vazbě 𝑀𝑟𝐴2. 

Rovnice rovnováhy do směru z a momentová rovnice rovnováhy: 

 
Σ𝑧:  𝑅𝐴3 − 4 ∙ 𝑅𝐴2 − 2 ∙ 𝑁 + 𝑅𝐵3 = 0 (3.63) 

 
Σ𝑀𝑜(𝑅𝐴3): 𝑅𝐴2 ∙ 100 + 𝑁 ∙ 575 + 𝑅𝐴2 ∙ 1 050 + 𝑅𝐴2 ∙ 1 950 + 𝑁 ∙ 2 425

+ 𝑅𝐴2 ∙ 2 900− 𝑅𝐵3 ∙ 3 000 = 0 
(3.64) 

Z rovnic (3.63) a (3.64)  jsou získány hodnoty: 

 
𝑅𝐴3 = 𝑅𝐵3 = 18 393,76 𝑁 

(3.65) 

Maximální ohybové napětí:  

 
𝑀𝑜3 𝑚𝑎𝑥. = 𝑅𝐴3 ∙ 1 050 = 18 393,76 ∙ 1 050 = 19 313 448 𝑁𝑚𝑚 (3.66) 

Pro návrh byl použit kvadratický modul průřezu závislý na redukovaných momentech 

podle hypotézy HMH 𝛼 = √3 [−] : 

𝑅𝐵3 𝑅𝐴3 

𝑁 

𝑇3(𝑥) 

𝑀𝑜3 𝑚𝑎𝑥. 

𝑀𝑜3 (𝑥) 

- 

+ 

+ 

𝑁 
𝑅𝐴2 𝑅𝐴2 𝑅𝐴2 𝑅𝐴2 

Obr. 32: Zatížení, průběh tečných sil a ohybového momentu na nosníku 2 

𝑀𝑟𝐴2 𝑀𝑟𝐴2 𝑀𝑟𝐴2 𝑀𝑟𝐴2 
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𝑀3 𝑟𝑒𝑑. = √𝑀𝑂3 𝑚𝑎𝑥.
2 +

𝛼

2
(4 ∙ 𝑀𝑟𝐴2)2

= √19 313 448 2 +
√3

2
(4 ∙ 2 759 062,5)2

= 21 874 417,5 [𝑁𝑚𝑚] 

(3.67) 

 

 
𝑅𝑒

𝑘
=

𝑀3 𝑟𝑒𝑑.

𝑊𝑜3
 (3.68) 

 𝑊𝑜3 =
𝑀3 𝑟𝑒𝑑. ∙ 𝑘

𝑅𝑒
=

21 874 417,5 ∙ 2

400
= 109 372,09 𝑚𝑚3 (3.69) 

Tab. 11: Charakteristické rozměry vybraných nosníků [30] 

h [mm] b [mm] t [mm] Wo [𝑐𝑚3] l [𝑘𝑔 ∙ 𝑚−1] 

150 100 3 61,42 10,96 

150 100 4 79,28 14,45  

150 100 5 95,89 17,75 

150 100 6 111,29 21,06 

 

Pro nosník 1 volím profil  ČSN EN 10 219-2 150x100x4. 

3.5.8. Výpočet svarového spoje 

Plechy svařovaných konzol a konstrukce z dutých profilů jsou spojovány celou řadou 

svarů různého typu a velikosti. Pro názornost výpočtu byl vybrán jeden spoj, který je nejvíce 

namáhaný, jde o spoj příčníku s nosníkem 1. Jedná se o koutový svar dle Obr. 33.   

Je zapotřebí určit velikost koutového svaru.  

𝑅𝑎1 

Obr. 33: Svarový spoj příčníku s nosníkem 1 



 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

NÁVRH MANIPULAČNÍ PLOŠINY PRO SVISLOU DOPRAVU DVOUSTOPÝCH VOZIDEL 
 A JINÝCH BŘEMEN   - 34 - 

Svary jsou namáhány smykem, a pro smykové napětí platí: 

 

𝜏𝑠 =
𝑅𝑎1

𝑆𝑠
≤ 𝜏𝐷𝑠 (3.70) 

Plocha svaru je součtem nosných průřezů jednotlivých svarů: 

 
𝑆𝑠 = 2 ∙ 𝑎 ∙ ℎ𝑠 + 𝑎 ∙ 𝑏𝑠 (3.71) 

Dovoleného napětí základního materiálu: 

 𝜎𝐷 =
𝑅𝑒

𝑘
=

400

2
= 200 𝑀𝑃𝑎 (3.72) 

Dovolené napětí ve smyku se propočte pomocí převodního součinitele  

𝛼||𝜏 = 0,65 [−] podle typu svaru: 

 
𝜏𝐷𝑠 = 𝛼||𝜏 ∙ 𝜎𝐷 = 0,65 ∙ 200 = 130 𝑀𝑃𝑎 

(3.73) 

Vyjádřením výpočtového rozměru svaru 𝑎 z rovnice (3.71) a dosazením hodnot 

získáme velikost koutového svaru: 

 𝑎 ≥
𝑅𝑎1

𝜏𝐷𝑠 ∙ (2 ∙ ℎ𝑠 + 𝑏𝑠)
=

6 131,25

130 ∙ (2 ∙ 74 + 30)
= 0,27 𝑚𝑚 (3.74) 

Velikost svaru byla zvolena 𝒂 = 𝟐 𝒎𝒎 metoda 131 dle ČSN EN ISO 4063. 

3.6. Kontrolní výpočty 

Je důležité zkontrolovat kriticky namáhaná místa na zvedacím zařízení. Mezi taková 

místa se mohou řadit čepy, svařované konzoly a šroubové spoje. 

Doposud se neuvažovalo se sílami působícími na kladky a reakcemi od hydraulického 

válce. Tyto síly nejsou zanedbatelné, ale z důvodu složitosti konstrukce plošiny mohou být 

zahrnuty pouze u kontrolních výpočtů. Na Obr. 34 jsou znázorněné reakční síly 𝑅𝑣𝑠 1,2,3,4, 

které zachycují síly v lanech 𝑆𝑙 působící na kladky. Dvojnásobné síly nahrazují síly ve dvou 

nad sebou procházejících lanech. 
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Jelikož nosník je symetrický, postačí řešit rovnice rovnováhy na polovině nosníku  

a ve směru osy y. Ve směru osy x se síly vzájemně vyruší. 

 

∑ 𝑦: −𝑅𝑣𝑠1 + 𝑅𝑣𝑠2 − 5 ∙ 𝑆𝑙 = 0 (3.75) 

 

∑ 𝑀(0): −𝑅𝑣𝑠1 ∙ (1 403) + 𝑅𝑣𝑠2 ∙ (450) − 𝑆𝑙 ∙ (360) − 2𝑆𝑙 ∙ (160) − 

−2𝑆𝑙 ∙ (70) = 0 

(3.76) 

Ze symetrie také vyplývá: 

 
𝑅𝑣𝑠1 = 𝑅𝑣𝑠4 (3.77) 

 
𝑅𝑣𝑠2 = 𝑅𝑣𝑠3 (3.78) 

Z rovnic (3.75) a (3.76) byly dopočteny výsledné hodnoty působících sil ve vazbách: 

 
𝑅𝑣𝑠1 = 𝑅𝑣𝑠3 = 1,5 ∙ 𝑆𝑙 = 18 769,14 𝑁 (3.79) 

 
𝑅𝑣𝑠2 = 𝑅𝑣𝑠3 = 6,5 ∙ 𝑆𝑙 = 81 332,94 𝑁 (3.80) 

3.6.1. Kontrolní výpočty lan a závěsů 

Podmínka kontroly závěsných lan: 

 
𝑄𝑚𝑎𝑥.  𝑜𝑑ℎ. > 𝑄𝑚𝑎𝑥.  𝑠𝑘𝑢. 

(3.81) 

Pokud je splněna podmínka (3.81), není potřeba provádět kontrolní výpočty 

závěsných lan, jelikož skutečné zatížení je menší než zatížení použité pro návrh 

𝟐𝑺𝒍 

𝑹𝒗𝒔𝟏 𝑹𝒗𝒔𝟐 𝑹𝒗𝒔𝟑 𝑹𝒗𝒔𝟒 
𝑺𝒍 

𝟐𝑺𝒍 

𝟐𝑺𝒍 

𝟐𝑺𝒍 

𝑺𝒍 

𝑺𝒍 𝑺𝒍 

Obr. 34: Působení vnitřních sil na nosníku 2 
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komponentů. Zde bude použita skutečná konečná váha plošiny, která je dle modelu 

𝑚𝑝 𝑠𝑘𝑢. = 1 250 𝑘𝑔. 

 
𝑄𝑚𝑎𝑥.  𝑠𝑘𝑢. = (𝑚𝑛 + 𝑚𝑝 𝑠𝑘𝑢.) ∙ 𝑔 = (3 500 + 1 250) ∙ 9,81 = 46 597,5 𝑁 (3.82) 

 
𝑄𝑚𝑎𝑥.  𝑜𝑑ℎ. > 46 597,5 => 𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 (3.83) 

Je potřeba vybrat vhodné koncovky závěsů lan, jelikož v kapitole 3.5.4 byly uvedeny 

pouze rozsahy sil, které tyto koncovky dokáží přenést. Volím koncovku AC00001009 se sílou 

při přetržení 𝐹𝑝𝑘 = 62 𝑘𝑁: 

 
𝐹𝑝 𝑠𝑘𝑢. = 59,44 𝑘𝑁 

(3.84) 

 
𝐹𝑝𝑘 > 𝐹𝑝 𝑠𝑘𝑢. => 62 > 59,44 => 𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 

(3.85) 

3.6.2. Kontrola čepů 

Nejvíce namáhané čepy kladek jsou na volné kladce a na vyrovnávací kladce 

závěsných konzol. Tyto dva čepy proto byly zkontrolovány na ohyb a otlačení. Čepy jsou 

zajištěné proti axiálnímu posuvu a pootočení pomocí navařené pojistné desky, pérové 

podložky a šroubu M8x16. 

 

Tab. 12: Materiál čepů [30] 

Materiál EN Ekvivalent ČSN Mez pevnosti 𝑅𝑚 Mez kluzu 𝑅𝑒 

S 355J2G3 11 523 520-628 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 350 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 

 

𝜎𝐷č =
𝑅𝑒č

𝑘
=

350

2
= 175 𝑀𝑃𝑎 

(3.86) 

Dle [1] str. 54 zvolen maximální dovolená tlak na vidlici čepu: 

 
𝑝𝐷č = 100 𝑀𝑃𝑎 (3.87) 
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3.6.2.1. Čep volné kladky 

 

 
∑ 𝑦: 𝑅č1𝐴 − 2 ∙ 𝐹𝑟𝑙 + 𝑅č1𝐵 = 0 (3.88) 

 
∑ 𝑀(𝐴): 𝐹𝑟𝑙 ∙ 27,5 + 𝐹𝑟𝑙 ∙ (27,5 + 35) − 𝑅č1𝐵 ∙ 90 = 0 (3.89) 

 
𝑅č1𝐴 = 𝑅č1𝐵 = 𝐹𝑟𝑙 = 25 025,52 𝑁 (3.90) 

 
𝑀𝑜č1 𝑚𝑎𝑥. = 𝑅č1𝐴 ∙ 27,5 = 25 025,52 ∙ 27,5

= 6 88 201,80 𝑁𝑚𝑚 
(3.91) 

 𝑊𝑜č1 =
𝜋 ∙ 𝑑č1

3

32
=

𝜋 ∙ 353

32
= 4 209,24 𝑚𝑚3 (3.92) 

 𝜎𝑜č1 =
𝑀𝑜č1 𝑚𝑎𝑥.

𝑊𝑜č1
=

688 201,80 

4 209,24
= 163,49 𝑀𝑃𝑎 (3.93) 

 
𝜎𝐷č > 𝜎𝑜č1 => 𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 (3.94) 

Kontrola na otlačení: 

 𝑝č1 =
𝑅č1𝐴

𝑑č1 ∙ 𝑡𝑝𝑘1
=

25 025,52

35 ∙ 10
= 71,5 𝑀𝑃𝑎 (3.95) 

 
𝑝𝐷č > 𝑝č1 => 𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 (3.96) 

 

𝑭𝒓𝒍 𝑭𝒓𝒍 

𝑅č1𝐴 𝑅č1𝐵 

𝑇č1(𝑥) 

𝑀0č1(𝑥) 

𝑀𝑜č1 𝑚𝑎𝑥. 

+ 

+ 

- 

Obr. 35: Sestava čepu1, zatížení, průběh tečných sil a ohybového momentu 
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3.6.2.2. Čep vyrovnávací kladky na závěsné konzole 

 

 𝐹č2 = √𝑆𝑙
2 + 𝑆𝑙

2 = √2 ∙ 𝑆𝑙 = 17 695,72 𝑁 (3.97) 

 𝑅č2𝐴 = 𝑅č2𝐵 =
𝐹č2

2
= 8 847,86 𝑁 (3.98) 

 
𝑀𝑜č2 𝑚𝑎𝑥. = 𝑅č2𝐴 ∙ 54 = 477 784,44 𝑁𝑚𝑚 (3.99) 

 
𝑊𝑜č1 = 𝑊𝑜č2 (3.100) 

 𝜎𝑜č2 =
𝑀𝑜č2 𝑚𝑎𝑥.

𝑊𝑜č2
=

477 784,44 

4 209,24
= 113,51 𝑀𝑃𝑎 (3.101) 

 
𝜎𝐷č > 𝜎𝑜č2 => 𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 (3.102) 

 

Kontrola na otlačení: 

 𝑝č2 =
𝑅č2𝐴

𝑑č2 ∙ 𝑡𝑝𝑘2
=

8 847,86

35 ∙ 8
= 31,60 𝑀𝑃𝑎 (3.103) 

 
𝑝𝐷č ≫ 𝑝č2 => 𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 (3.104) 

 

𝑅č2𝐴 𝑅č2𝐵 

𝐹č2 

𝐹č2 
𝑆𝑙 

𝑆𝑙 

𝑇č2(𝑥) 

𝑀0č2(𝑥) 

𝑀𝑜č2 𝑚𝑎𝑥. 

+ 

+ 

- 

Obr. 36: Sestava čepu2, zatížení, průběh tečných sil a ohybového momentu 
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3.6.3. Šroubové spoje 

Z důvodu montáže zařízení, budou k hlavním nosníkům konstrukce nájezdy 

šroubovány. Nosníky jsou na spodní straně podepřené výstužným plechem a ze stran je 

nosník chycen pomocí devíti šroubů k C profilu svařené konzoly. Profil nosníku je uzavřený, 

matici z druhé strany nelze namontovat. Byly proto navrženy šroubové spoje s využitím 

nýtovacích matic, které se do předvrtaných otvorů v dutém profilu nanýtují a matice se tak 

stanou spolu s profilem kompaktním celkem.   

 𝐹𝑠š = √𝑁2 + 𝑅𝑣𝑠2
2 = √12 262,52 + 81 332,942 = 82 252,15 𝑁 (3.105) 

Sílu působící na jednom šroubovém spoji. 

 

 𝐹𝑝š =
𝐹š𝑠

𝑛š
=

82 252,15

2 ∙ 9
= 4 569,56 𝑁 (3.106) 

U tohoto spoje musí být použit potřebný utahovací moment, kterým by šrouby měly 

být dotaženy, aby nedošlo k povolení šroubů a posunu nosníku.  

 

 𝑀𝑢 = 𝑄0 ∙
𝑑2

2
∙ tan(𝛾 + 𝜑′) 𝑁𝑚𝑚 (3.107) 

 
𝑇 = 𝑄0 ∙ 𝑓 (3.108) 

 
𝑇 > 𝐹𝑝š ∙ 𝑘š𝑠 (3.109) 

Šroub M10  

Nýtovací matice 

𝑵 

𝑹𝒗𝒔𝟐 

Obr. 37: Zatížení spoje nosníku 1 s nosníkem 2 
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𝑘š𝑠 = 1,1 [−] (3.110) 

Výpočet je závislý na součiniteli smykového tření ocel-ocel 𝑓 = 0,1 [– ]  

a parametrech závitu, kterými jsou, střední průměr závitu 𝑑2 = 9,03 [𝑚𝑚], stoupání závitu 

𝑆 = 1,5 [−], vrcholový úhel závitu 2𝛽𝑁 = 60 °. 

 

 𝛾 = tan−1 (
𝑆

𝜋 ∙ 𝑑2
) = tan−1 (

1,5

𝜋 ∙ 9,03
) = 3,03 ° (3.111) 

 𝜑′ = tan−1 (
𝑓

cos 𝛽𝑁
) = tan−1 (

0,1

cos 30
) = 6,59 ° (3.112) 

Dosazením rovnice (3.109) a (3.108) do rovnice (3.107) získáme vztah pro výpočet 

minimálního utahovacího momentu. 

 

 𝑀𝑢 𝑚𝑖𝑛. >
𝐹𝑝 ∙ 𝑘š𝑠

𝑓
∙

𝑑2

2
∙ tan(𝛾 + 𝜑′) (3.113) 

 𝑀𝑢 𝑚𝑖𝑛. >
4 569,56 ∙ 1,1

0,1
∙

9,03

2
∙ tan(3,03 + 6,59) = 38 466,74 𝑁𝑚𝑚 (3.114) 

Utahovací moment volím cca.  𝑴𝒖 = 𝟒𝟎 𝑵𝒎.  

Maximální utahovací moment pro šroub M10 pevnostní třídy 10.9 nesmí být větší než 

 𝑀𝑢 𝑚𝑎𝑥. = 61,9 𝑁𝑚. 

 
𝑀𝑢 𝑚𝑎𝑥. > 𝑀𝑢 => 𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 (3.115) 

3.6.4. Svařované konzoly 

Na plošině jsou použité svařované konzoly z plechu o rozdílných tloušťkách pro 

umístění kladek, ukončení lan, uložení hydraulického válce, zavěšení a vedení plošiny.  

U návrhu těchto konzol byly vytvořeny předběžné modely, a následně upravovány na 

základě simulace průběhu napětí pomocí metody konečných prvků v programu Abaqus. 

Vazbami a interakcemi byly nahrazeny svary, šroubové a čepové spoje. Poté byl model 

zatížen působícími silami v odpovídajících místech.   Zde nemohou být zanedbány působící 

síly od hydraulického válce, kladek a uložení lan, jako u návrhu nosníku, ale mohou se 

zanedbat reakční síly kol vozidla.  
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Tab. 13: Materiál výpalků z plechu [30]  

Materiál EN Ekvivalent ČSN Mez pevnosti 𝑅𝑚 Mez kluzu 𝑅𝑒 

S355J2C+N 11 523  
(normalizačně žíháno) 

520-628 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 350 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 

 

 

Obr. 38: Redukovaná napětí při zatížení konzoly uložení konců lan 

 

Maximální redukované napětí dle Obr. 39 dosahuje 𝜎𝑟𝑒𝑑.  𝑘1 = 172,8 𝑁𝑚𝑚−2. 

 

 𝑘𝑘1 =
𝑅𝑒 (𝑝𝑙𝑒𝑐ℎ𝑢)

𝜎𝑟𝑒𝑑.𝑘1
=

350

172,8
= 2,03 [−] (3.116) 

Plošina je dimenzována s bezpečnosti 𝑘 = 2 [– ] . Bezpečnost je závislá na napětí, 

mezi kluzu materiálu plechu a redukovaném napětí po zatížení konzoly dle vztahu (3.116). 

Musí být splněna podmínka (3.117).  

 

 
𝑘𝑘1 = 2,23 > 𝑘 => 𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 (3.117) 
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3.6.5. Kontrola pevnosti plošiny 

Sestava konstrukce plošiny, byla podrobena pevnostní analýze metodou konečných 

prvků v programu Ansys.  

Pro takovéto analýzy se používají zjednodušené modely, i v tomto případě je použit 

zjednodušený model plošiny. U jedné ze závěsných konzol plošiny byly zamezeny posuvy 

ve všech směrech a u zbylých třech pouze posuvy ve svislém směru. Jelikož plošina není 

určena pouze pro přepravu vozidel, může dojít k zatížení plošiny jiným způsobem než by 

bylo zatížení od kol automobilu. K pevnostní analýze byl brán jako nejhorší možný stav 

naložení břemene na střed plošiny. Podpěry břemene jsou uloženy mezi příčníky a velikost 

styčných ploch na každém nájezdu je 200x50 mm. Zatížení na obou styčných plochách bylo 

dohromady 3 500 kg. Takto zatížená plošina může nahradit například zvedání 

jednonápravového návěsu s nákladem. Zatížení od hmotnosti plošiny (1 250 kg) bylo 

rozloženo po celé ploše. Zde bylo také potřeba počítat s vnitřním silovým zatížením od lan 

a hydraulického válce, které bude působit při zvedáni plošiny. 

  

Obr. 39: Redukovaná napětí dle hypotézy HMH při zatížení plošiny 
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Maximální redukované napětí je 𝜎𝑟𝑒𝑑.  𝑝 = 249,07 𝑁𝑚𝑚−2 . Toto napětí bude 

vznikat v plechu krycím plošinu pod podpěrami (kolami návěsu).  Napětí na mezi kluzu je 

bráno podle Tab. 9. 

 

 𝑘𝑝 =
𝑅𝑒

𝜎𝑟𝑒𝑑.𝑝
=

355

249,07
= 1,43[−] (3.118) 

Jelikož je bezpečnost větší než jedna, nebude docházet k trvalé deformaci plechu 

pokrývající plošinu. 

Průhyb bude největší pod podporami nákladu o velikosti 𝑤𝑝𝑝 = 4,51 𝑚𝑚. Bude se 

jednat o součet průhybu rámu plošiny a průhybu plechu v místě podpor. Velikost průhybu 

samotného rámu plošiny podle analýzy MKP nebude větší než 𝑤𝑝 = 3,5 𝑚𝑚. 

 

Obr. 40: Velikost průhybu plošiny po zatížení 
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4. Bezpečnostní prvky 

4.1. Západkový mechanizmus 

Každý výtah a zvedací plošina musí, dle normy ČSN EN 81-1, být vybaven 

bezpečnostními prvky proti pádu zařízení. Hydraulický systém má vlastní bezpečnostní 

prvky. Zaměříme se proto na lana, které jsou také velmi důležitými nosnými prvky. Lana 

jsou proti vypadnutí z kladek zajištěny dříkem šroubu s krátkým závitem, nebo dostatečnou 

blízkosti kladky u stěny konzoly. Pokud dojde k utržení nosného lana, musí zafungovat 

bezpečnostní záchytný mechanizmus (Obr. 41). 

  

Obr. 41: Celková sestava zachycovacího mechanizmu 
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Obr. 43: Části zachycovacího mechanizmu ISO pohled zprava 

Obr. 42: Části zachycovacího mechanizmu ISO pohled z leva 
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V počátečním stavu je plošina položena na zemi nebo v západkách. Lano je uvolněno 

a tažná pružina pouze v předepjatém stavu pomocí páky hlídaní napnutí lana 1 (Obr. 43) 

dotlačuje odjišťovací táhlo 2 (Obr. 43) na doraz do dolní polohy. Pokud se začne plošinu 

zvedat, lano se napíná a přes kladku začne otáčet s pákou hlídání napnutí lana, tím se tažná 

pružina 12 (Obr. 42) začíná také napínat a odjišťovací táhlo se zvedá a uvolňuje tak západku 

zámku 6 (Obr. 43). Lana se napínají až do doby, dokud v lanech nevznikne napětí 

odpovídající síle rozložení nákladu. Následně lana se začínají s plošinou pohybovat směrem 

nahoru. Západkový hřeben 13 (Obr. 42) svou šikmou plochou odtlačuje čep 8 (Obr. 43),  

a spolu s čepem začne se posouvat táhlo tlačné pružiny 3 (Obr. 43), které je spojeno se 

zámkem 4 (Obr. 43). Táhlo tlačné pružiny lineárním pohybem stlačuje tlačnou pružinu 14 

(Obr. 42). Pokud dojde k posunutí čepu na konec šikminy západkového hřebene, pomocí 

tažné pružiny západky 11 (Obr. 42), která je spojena s pákou západky 6 (Obr. 43), západka 

5 (Obr. 43) zaskočí do vybrané drážky v zámku. Tím dojde k zajištění polohy čepu. Pokud se 

plošina zvedá do požadované výšky, pomocí solenoidu 7 (Obr. 43) ovládaného tlačítkem na 

ovládacím panelu, odjistíme přes páku západky samotnou západku ze zámku. Tlačná 

pružina odtlačí táhlo tlačné pružiny a čep se opře o šikmou stranu hřebene. Postupným 

uvolňováním tlaku v hydraulickém systému plošina dosedne ve čtvrtkruhové drážce 

západkového hřebene. 

Chce-li obsluha plošinu dostat do nižší polohy, musí nejdříve zajistit polohu čepu. 

Provede to zvednutím plošiny na konec šikminy na hřebenu, tak aby ho zajistila západka 

v zámku, potom plošinu může začít spouštět. Polohu zajistí obdobně jako u zvedání plošiny.  

Při utržení jednoho z lan v době spouštění nebo zvedání plošiny, je čep pomocí zámku 

v zajištěné poloze a umožnuje volný pohyb vedení po sloupu.  Lano v tomto případě 

nenapíná tažnou pružinu pomocí páky hlídání napětí lana. Napnutá pružina pootočí s pákou 

hlídání napnutí lana a posune odjišťovací táhlo do dolní polohy, přičemž odjistí západku ze 

zámku, a uvolní tak tlačnou pružinu. Pružina vtáhne čep do čtvrtkruhové drážky na 

západkovém hřebenu v nejbližší nižší poloze pro zajištění polohy plošiny. Systém je navržen 

tak, aby nedošlo k pádu plošiny, pokud dojde k utržení více než jednoho nebo dokonce 

všech čtyřech lan najednou. 

Pro důležitou funkci všech části zachycovacího mechanizmu je potřeba pravidelně 

všechny části kontrolovat, udržovat čisté a místa posuvných nebo rotačních vazeb mazat 

pomocí olejničky.  
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4.2. Posouzení rizik, jejich eliminace pomocí bezpečnostní prvků a opatření 

Již bylo zmíněno pár bezpečnostních prvků, a to o hydraulickém zámku na lineárním 

hydromotoru, zachycovacím mechanizmu a koncovém spínači v poloze maximálního 

zdvihu plošiny. Dalšími bezpečnostními prvky je vybavení plošiny zvukovým a světelným 

signálem indikující pohyb plošiny. Plošina se nachází v malé místnosti, do které je přístup 

v přízemí budovy možný skrze dvoje vjezdová vrata a průchodu z vedlejší garáže. Samotná 

plošina pokrývá takřka veškerou plochu půdorysu podlahy místnosti.  Je důležité, aby byla 

plošina ovládaná pomocí panelu nacházejícího se ve vedlejší garáži. Vjezdová vrata musí 

být zavřená a následně vybavena čidlem, který tento stav zjistí. Průchod vybaven optickou 

nebo alespoň fyzickou závorou. Z prvního patra budovy je přistup možný pouze skrze dveře 

ve stěně zhotovené z pletiva oddělující šachtu plošiny od zbytku půdního prostoru. Obsluha 

plošiny musí být řádně poučena a před každým zdvihem nebo spuštěním zkontrolovat,  

zda se v místnosti nenachází jiná osoba nebo předmět zabraňující zdvihu nebo zpuštění 

plošiny.  
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5. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout zvedací plošinu pro vertikální parkování 

automobilů s maximální nosností 3 500 kg. Plošina má také umožňovat přepravu jiných 

břemen o nižší hmotnosti, za účelem jejich snadného uskladnění v půdních prostorách 

budovy.  

Nejdříve byl zvolen vhodný mechanizmus pro zvedání plošiny. Jako nejvhodnější 

volba se ukázala plošina zvedaná pomoci hydraulického válce spolu s využitím lanového 

převodu.  

Hydraulický systém pracuje při jmenovitém tlaku 20 MPa. Byl vybrán válec se zdvihem 

1 400 mm firmy Hydraulics, s. r. o. Válec je umístěn pod podlahou plošiny a je její součástí. 

Hydraulický agregát s olejovou nádrží je umístěn mimo plošinu, na prvním podlaží budovy. 

Lanového převodu je dosaženo pomocí volných kladek uložených v konzole na konci 

pístní tyče lineárního hydropohonu. Závěsná lana konstrukce 6x36WS-IWRC o průměru 10 

mm jsou upevněna v beznapěťových koncovkách lan, jedním koncem na sloupech plošiny 

a druhým na zvedané plošině. 

Nosný rám plošiny je tvořen svařenou konstrukcí z dutých profilů spojených 

plechovými výpalky. Podlaha je pokrytá plechem s protiskluzovým lístkovým vzorem. Rám 

je technologicky dělen do čtyř hlavních montážních skupin.  Duté profily byly vybrány na 

základě návrhových výpočtů.  

Pro kontrolu byla provedena simulace sestavy plošiny pod zatížením pomocí metody 

konečných prvků v programech Abaqus a Ansys. Další důležité nosné díly byly 

zkontrolovány kontrolními výpočty. Všechny kontrolní výpočty vyhovují. 

Pro bezpečnost provozu zařízení, bylo provedeno posouzení rizik a tyto rizika 

eliminována vhodnými opatřeními pomocí bezpečnostních prvků nebo pokynů pro 

bezpečný provoz plošiny. 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo navrhnout manipulační plošinu, pro vertikální 

dopravu s maximálním zdvihem 2 800 mm, z důvodu překonání výškového rozdílu mezi 

přízemím a prvním podlažím budovy garáže. Vypracovat detailní 3D model sestavy a 2D 

výkres sestavy. Všechny tyto požadavky se podařilo úspěšně splnit. 
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https://www.prochazka-mp.cz/produkt/linearni-pohony-hla/
https://www.prochazka-mp.cz/produkt/linearni-pohony-hla/
https://www.hydraulics.cz/24931-chromovane-tyce-standardni
https://www.hydraulics.cz/24931-chromovane-tyce-standardni
https://www.eurofluid.cz/
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Seznam symbolů a zkratek 

Symbol Jednotka Význam 

ℎ 𝑚𝑚 Výška zdvihu  

𝑙𝑣 𝑚𝑚 Délka válce 

𝑙𝑝 𝑚𝑚 Délka písní tyče 

𝑣𝑧 𝑚𝑚 ∙ 𝑠−1 Rychlost zdvihu plošiny 

𝑣𝑝 𝑚𝑚 ∙ 𝑠−1 Rychlost pístu 

𝜔 𝑟𝑎𝑑−1 Úhlová rychlost kladky 

𝑟, 𝑅 𝑚𝑚 Poloměry kladek 

𝑚𝑝 𝑜𝑑ℎ. 𝑘𝑔 Odhadovaná hmotnost plošiny 

𝑚𝑛 𝑘𝑔 Hmotnost nákladu 

𝑄𝑚𝑎𝑥.𝑜𝑑ℎ. 𝑁 Maximální odhadované zatížení 

𝜎𝐷𝑡 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 Dovolené napětí v tahu 

𝑆𝑝𝑡 𝑚𝑚2 Plocha průřezu pístní tyče 

𝐹𝑝𝑡 𝑚𝑎𝑥. 𝑁 Maximální síla na pístní tyči 

𝑅𝑒 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 Mez kluzu materiálu 

𝑅𝑚 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 Mez pevnosti materiálu 

𝑘𝑝𝑡 − Bezpečnost pístní tyče 

𝑖 − Převodový poměr 

𝑑𝑝𝑡1,2 𝑚𝑚 Průměr pístní tyče 

𝑝𝑗𝑣 𝑀𝑃𝑎 Jmenovitý tlak válce 

𝑆𝑣 𝑚𝑚2 Plocha průřezu válce 

𝐷1,2 𝑚𝑚 Vnitřní průměr válce 

𝑉𝑣 𝑚𝑚3, 𝑑𝑚3 Objem válce 

𝑉ℎ 𝑚𝑚3, 𝑑𝑚3 Objem hadic 

𝑑𝑛ℎ 𝑚𝑚 Vnitřní průměr hadice 

𝑉ℎ𝑛 𝑚𝑖𝑛. 𝑙 Minimální objem hydraulické nádrže 

𝜂, 𝜂𝐼 − Účinnost 

𝑧 − Počet větvi lanového systému 

𝑛 − Počet nosných průřezů v jedné větvi 

𝑆𝑙 𝑁 Síla v laně 

𝑞 % Poměrné zatížení lana 

𝑘𝑙 − Bezpečnost lana 

𝐹𝑝 𝑁 Síla při přetržení lana 

𝑑𝑙  𝑚𝑚 Průměr lana 

𝐷𝑣𝑦𝑟. 𝑚𝑚 Průměr vyrovnávací kladky 

𝛼𝑣𝑦𝑟. − Součinitel velikost vyrovnávací kladky 

𝐷𝑣𝑜𝑑. 𝑚𝑚 Průměr vodící kladky 

𝛼𝑣𝑜𝑑. − Součinitel velikost vodící kladky 

𝑟𝑑𝑘 𝑚𝑚 Poloměr dna drážky 

𝑏𝑑𝑟 𝑚𝑚 Hloubka drážky 

𝐹𝑙𝑟 𝑁 Radiální síla v ložisku na volné kladce 

𝐹𝑙𝑎 𝑁 Axiální sila v ložisku na volné kladce 

𝑃0 𝑁, 𝑘𝑁 Ekvivalentní statické zatížení ložiska 

𝑋0, 𝑌0 − Součinitele statického zatížení ložiska 

𝑠0 − Statický součinitel bezpečnosti ložiska 

𝐶0 𝑁, 𝑘𝑁 Statická únosnost ložiska 
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𝑅𝐴1, 𝑅𝐵1 𝑁 Reakce v podpěrách příčníku 

𝑀𝑜1 𝑚𝑎𝑥., 
𝑀𝑜2 𝑚𝑎𝑥.,𝑀𝑜3 𝑚𝑎𝑥. 

𝑁 ∙ 𝑚𝑚 Maximální ohybový moment profilu 

𝑘 − Součinitel bezpečnosti plošiny 

𝑊𝑜1, 𝑊𝑜2, 𝑊𝑜3 𝑚𝑚3 Kvadratický modul v ohybu profilu 

𝐽, 𝐽𝑐 , 𝐽1, 𝐽2 𝑚𝑚4 Kvadratické momenty průřezu 

𝑡𝑝 𝑚𝑚 Tloušťka plechu 

𝑆1 𝑚𝑚2 Plocha průřezu profilu 

𝑅𝐴2, 𝑅𝐵2 𝑁 Reakce v podpěrách nosníku 1 

𝜑 𝑟𝑎𝑑 Natočení nosníku 

𝐸 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 Modul pružnosti materiálu 

𝑀𝑟A2, 𝑀𝑟B2 𝑁 ∙ 𝑚𝑚 Reakční momenty ohybu 

𝑀3 𝑟𝑒𝑑. 𝑁 ∙ 𝑚𝑚 Redukovaný moment ohybu 

𝜏𝑠 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 Smykové napětí svaru 

𝑆𝑠 𝑚𝑚2 Nosná plocha svaru 

𝑎 𝑚𝑚 Velikost koutového svaru 

𝑏𝑠, ℎ𝑠 𝑚𝑚 Rozměry svaru 

𝛼||𝜏 − Převodní součinitel napětí 

𝜏𝐷𝑠 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 Dovolené napětí ve smyku 

𝑅𝑣𝑠1, 𝑅𝑣𝑠2, 𝑅𝑣𝑠3, 𝑅𝑣𝑠4 𝑁 Reakce vnitřních silových účinků 

𝑄𝑚𝑎𝑥.  𝑠𝑘𝑢. 𝑁 Skutečné maximální zatížení 

𝑚𝑝 𝑠𝑘𝑢. 𝑘𝑔 Skutečná hmotnost plošiny 

𝐹𝑝 𝑠𝑘𝑢. 𝑁, 𝑘𝑁 Skutečná síla přetržení lan 

𝜎𝐷č 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 Dovolené napětí čepu 

𝑅𝑒č 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 Napětí na mezi kluzu čepu 

𝑝𝐷č 𝑀𝑃𝑎 Dovolený tlak materiálu čepu 

𝑅č1 2𝐴, 𝑅č1 2𝐵 𝑁 Reakce v podporách čepu 

𝑀𝑜č1,2 𝑚𝑎𝑥. 𝑁 ∙ 𝑚𝑚 Maximální ohybový moment čepu 

𝑊𝑜č1,2 𝑚𝑚3 Kvadratický modul ohybu čepu 

𝑑č1,2 𝑚𝑚 Průměry čepu 

𝑝č1,2 𝑀𝑃𝑎 Tlak v podporách čepu 

𝐹č2 𝑁 Síla působící na čep 

𝑡𝑝𝑘1,2 𝑚𝑚 Tloušťka plechové konzoly 

𝐹𝑠š 𝑁 Síla na šroubovém spoji 

𝑛š − Počet šroubu spoje 

𝑀𝑢 𝑁 ∙ 𝑚𝑚, 𝑁 ∙ 𝑚 Utahovací moment 

𝑓 − Součinitel tření 

𝑇 𝑁 Třecí síla 

𝑄0 𝑁 Předpětí šroubu 

𝑘š𝑠 − Bezpečnost šroubového spoje 

𝛾 𝑟𝑎𝑑 Úhel stoupání závitu 

𝜑′ 𝑟𝑎𝑑 Třecí úhel 

𝑘𝑘1 − Bezpečnost konzoly 

𝜎𝑟𝑒𝑑.𝑘1 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 Redukované napětí konzoly 

𝑘𝑝 − Bezpečnost plošiny 

𝜎𝑟𝑒𝑑.𝑝 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 Redukované napětí  

𝑤𝑝𝑝 𝑚𝑚 Průhyb plechu a rámu plošiny 

𝑤𝑝 𝑚𝑚 Průhyb rámu plošiny 
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