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Abstrakt 
Práce se zabývá návrhem zdvihového ústrojí jeřábové kočky pro nosnost 50 000 kg. 

Obsahuje výpočet a návrh nosných prvků lanového systému jako jsou lano, kladky, lanový 
buben. Dále rozměrové a pevnostní výpočty jednotlivých komponent kladnice, podložené 
výkresovou dokumentací. Práce také zahrnuje volbou pohonu - převodovky, brzdy a motoru. 

 
 

Klíčová slova 
zdvihové ústrojí, jeřábová kočka, nosnost, pevnostní a rozměrový výpočet, kladnice, 

výkresová dokumentace, pohon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
This thesis deals with proposal hoisting mechanism of travelling crab with lifting 

capacity of 50 000 kg. The calculations and proposal of bearing elements of cable system 
such as steel rope, pulley and cable drum are included in the thesis. Strenght and dimensional 
calculation and drawing documentation are made for each imporatnt part of sheave block. The 
integral part of the thesis constitutes the driving mechanism as motor, gearbox and  brake.  

 
 

Key words 
hoisting mechanism, travelling crab, liftink capacity, strenght and dimensional 

calculation, drawing documentation, shave block, driving mechanism 
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1 – motor 
 
2 – zubová spojka 
 
3 – brzda 
 
4 – převodovka 
 
5 – lanový buben 
 
6 – kladnice 

1. Úvod 
Cílem této bakalářské práce je dle zadaných parametrů navrhnout zdvihové ústrojí 

jeřábové kočky mostového jeřábu pro nosnost 50 000 kg.  
Zařízení je umístěno na mostovém jeřábu všeobecného použití při těžkém provozu 

v kryté hale. Lze předpokládat kusovou výrobu tohoto zařízení, proto je v konstrukčním 
návrhu brán zřetel na jednoduchost a ekonomickou únosnost.  

Zdvihové ústrojí jeřábové kočky se skládá z několika jednotlivých komponent, které 
zajišťují bezpečný chod celého zařízení. Celé toto ústrojí bývá zpravidla umístěno na rámu 
kočky. Nejdůležitější částí celého ústrojí je  trojfázový asynchronní motor s kroužkovou 
kotvou, který je řízen frekvenčním měničem. Kroutící moment od motoru převeden nejčastěji 
pomocí zubové spojky přes elektromagnetickou brzdu, která zabraňuje samovolnému spuštění 
břemene, do čelní převodovky. K ní je na výstupním hřídeli opět přes zubovou spojku 
připojen lanový buben, na kterém je zavěšená kladnice. 

Stěžejním úkolem je výpočet a vhodná volba nosného lana, návrh vhodného kladkostroje, 
od kterých se odvíjí další důležité rozměrové výpočty zdvihového ústrojí. Dále je brán zřetel 
na vhodnou volbu materiálu při návrhu jednotlivých dílů kladnice. Jednoduchost jejich 
konstrukce, pokud možno bez koncentrátorů napětí. Při velkém zatížení by mohly tyto vruby 
ohrozit bezpečnost obsluhujícího personálu. Další část práce je zaměřena na vhodnou volbu 
motoru, převodovky a brzdy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 1.1 Zdvihové ústrojí jeřábové kočky



Ústav automobilního a dopravního inženýrství       Jeřábová kočka 

FSI VUT v Brně  Ondřej Elsner 

 

- 2 - 

2. Kladkostroj 
Vzhledem k velké nosnosti a vysoké zdvihové výšce byl dle [4] s.131, navržen dvojitý 

kladkostroj s převodovým číslem 4.  
 

 
 
 
 

Převod kladkostroje 

ik =
n
z
ffff= 8

4
ffff= 4           (2.1) 

 
Kde: 
n [1] celkový počet nosných průřezů lana 
z [1] počet větví lanového systému 
 
 

Účinnost kladkostroje 

ηk =
1@ηnv

nv A 1@ηkl

b c

ffffffffffffffffffffffffffffffffffff= 1@0,984

4 A 1@ 0,98
b c

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff= 0,97       (2.2) 

 
Kde: 
nv [1] počet nosných průřezů lana v polovině lanového systému 
ηkl  [-] účinnost lanové kladky otáčející se na valivých ložiskách 

 
Obr.2.1 Schéma kladkostroje 

1 – lanový buben 
 
2 – ocelové lano 
 
3 – vodící kladky 
 
4 – vodící kladky kladnice 
 
5 – vyrovnávací kladka 
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3. Lano 
Výpočet lana proveden v souladu s [1]. 
 
3.1. Zatížení lana  

Zatížení od statických sil 
Qs = mb A γ10 + mkl + ml = 50000.1,2 + 2000 + 200 = 62 200 kg      (3.1) 
 
Kde: 
mb [kg] hmotnost břemene 
mkl [kg] předpokládaná hmotnost kladnice 
ml [kg] hmotnost lana jedné větve lanového systému 
γ10  [-] součinitel náhodného zvětšení břemene 
 
 

Zatížení od svislých setrvačných sil 

QD =QsA 1,3 + 0,39 A v z

b c

= 62200 A 1,3 + 0,39 A 0,08
b c

≈ 82 000 kg     (3.2) 
 
Kde: 
QS [kg] zatížení lana od statických sil 
vz [m.s-1] zadaná rychlost zdvihu 
 
 

Osová síla v laně 

Fl =
Qd A g
n Aηk

fffffffffffffffff= 82 000.9,81
8 A 0,97
fffffffffffffffffffffffffffffffffffft 103 670 N         (3.3) 

 
Kde: 
g [mAs-2] tíhové zrychlení 
n [1] celkový počet nosných průřezů lana 
QD [kg] zatížení od svislých setrvačných sil 
ηk   [-] účinnost kladkostroje 
 
 
3.2. Jmenovitá únosnost lana 
F j ≥ k l AFl = 4,1 A 103 670 = 425 047 N         (3.4) 
 
Kde: 
kl [-] součinitel bezpečnosti lana dle [5] s.35 
Fl [N] osová síla v laně 
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Obr.4.1 Lano Casar Turboplast 

 
Obr.4.1 Schéma kladky 

Na základě předchozího výpočtu zvoleno lano z [12]: 
Casar TURBOPLAST, 
umrtvené,  
průměr dl=25mm, 
únosnost lana Fj=573 kN,  
pevnost drátků 1800 MPa,  
drátěné jádro+plastová duše,  

 
 
 
 
 
3.3. Skutečná bezpečnost lana 

k j =
F j

Fl

ffffffff= 573000
103670
fffffffffffffffffffffff= 5,52         (3.5) 

 
Kde: 
Fj [N] jmenovitá únosnost lana 
Fl [N] osová síla v laně 
 
 
 
 

4. Kladky 
Návrh proveden dle [4] s.189-191, schéma uspořádání kladek v kladkostroji viz. obr.2.1 
 
 
4.1. Vodící kladky 

Teoretický průměr vodící kladky 
DKmin = dl Aα = 25.26 = 650 mm      (4.1) 
 
Kde: 
dl [mm] průměr lana 
α  [-] součinitel velikosti kladky 
 
 

Jmenovitý průměr vodící kladky 
DK1 = Dkmin@ dl = 650@ 25 = 625 mm     (4.2) 
 
Kde: 
DKmin [mm] teoretický průměr vodící kladky 
dl [mm] průměr lana 
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Obr.4.2 Vodící kladky kladnice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dle normovaných rozměrů v [4] s.190, volen průměr vodících kladek DK=630mm. 

Dle doporučení v [4] s.197, volen průměr středních kladek kladnice o řád vyšší a to z důvodu 
znemožnění překřížení jednotlivých větví lanového systému. Voleno DK2=710 mm. 

 
 
4.2. Vyrovnávací kladka 

Teoretický průměr vyrovnávací kladky 
DVmin = dl Aα = 25.18 = 450 mm          (4.3) 
 
Kde: 
dl [mm] průměr lana 
α  [-] součinitel velikosti kladky 
 
 

Jmenovitý průměr vyrovnávací kladky 
DV = DVmin@ dl = 450@ 25 = 425 mm        (4.4) 
 
Kde: 
DVmin [mm] teoretický průměr vodící kladky 
dl [mm] průměr lana 
 
Dle normovaných rozměrů v [4] s.190, volen průměr vyrovnávací kladky DV=450 mm. 
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5. Lanový buben 
5.1. Rozměrový výpočet  
Rozměrový výpočet proveden v dle [4] s.199-201. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1. Průměr lanového bubnu 
 

Teoretický průměr lanového bubnu 
DBmin = dl Aα = 25.24 = 600 mm          (5.1) 
 
Kde: 
dl [mm] průměr lana 
α  [-] součinitel velikosti kladky  
 
 

Jmenovitý průměr lanového bubnu 
DB = DBmin@ d = 600@ 25 = 575 mm         (5.2) 
 
Kde: 
DBmin [mm] teoretický průměr lanového bubnu 
dl [mm] průměr lana 
 
Vzhledem k velké zdvihové výšce a z toho plynoucí patřičné délce lana, volen 

normalizovaný průměr lanového bubnu dle [4] s.190, DB=1000 mm. 
 
 

5.1.2. Tloušťka lanového bubnu 
sB = 0,03 ADB + 5 = 0,03 A 1000 + 5 = 35 mm        (5.3) 
 
Kde: 
DB [mm] jmenovitý průměr lanového bubnu 
 

 
Obr.5.1 Hlavní rozměry lanového bubnu 
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5.1.3. Délka bubnu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Délka navíjeného lana v ½ lanového systému 
Ll = h A ik = 30 000.4 = 120 000 mm         (5.4) 
 
Kde: 
h [mm] výška zdvihu jeřábu 
ik [-] převodový poměr kladkostroje 
 
 

Počet závitů bubnu pro  ½ lanového systému 

zl =
Ll

π ADB

fffffffffffffffffff+ 3 =
120000
π A 1000
fffffffffffffffffffffffff+ 3 = 41,2t 41       (5.5) 

 
Kde: 
Ll [mm] délka lana v ½ lanového systému 
DB [mm] jmenovitý průměr lanového bubnu 
 
 

Délka ½ závitové části bubnu 
l1 = zl A t = 41.27,5 = 1127,5 mm          (5.6) 
 
Kde: 
t [mm] rozteč lanových drážek bubnu  
zl [1] počet závitů bubnu pro ½ lanového systému 
 
 

Délka krajní části bubnu 
l3 = 4 A t = 4.27,5 = 110 mm          (5.7) 
 
Kde: 
t [mm] rozteč lanových drážek bubnu  

 
 

Obr.5.2 Délka lanového bubnu 
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Délka střední hladké části 
Délka této hladké části bez závitu musí být volena tak, aby lano správně nabíhalo z bubnu 

na vodící kladky kladnice i při nejvyšším zdvihu a nevznikaly velké osové síly. 
 
Voleno l2=500 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celková délka bubnu 
Celková délka bubnu se skládá z jednotlivých dílčích délek, viz. obr. 6.2 
 
lB = 2 A l1 + l2 + 2 A l3 = 2 A 1127,5 + 500 + 2 A 110 = 2975 mm      (5.8) 
 
Kde: 
l1 [mm] délka ½ závitové části bubnu  
l2 [mm] délka střední hladké části bubnu 
l3 [mm] délka krajní části bubnu  
 
 
 
5.2. Pevnostní kontrola  
Pevnostní kontrola bubnu provedena dle [4] s.201-202, zatížení bubnu dle obr.5.4 
 
 

5.2.1. Namáhání ohybem 
Maximální ohybový moment působící na buben 

M oBmax
= Fl A l1 + l3

b c

= 103670 A 1127,5 + 110
b c

= 130 989 375 Nmm     (5.9) 
 
Kde: 
l1 [mm] délka ½ závitové části bubnu 
l3 [mm] délka krajní části bubnu 
Fl [N] osová síla v laně 
 

 
Obr.5.3 Rozteč vodících kladek 

kladnice 
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Průřezový modul ohybu bubnu  

W oB = 0,8 A DB@ sB

b c2
A sB = 0,8 A 1000@ 35

` a2
A 35 = 26 074 300 mm3    (5.10) 

 
Kde: 
DB [mm] jmenovitý průměr lanového bubnu 
sB [mm] tloušťka lanového bubnu 
 

Ohybové napětí bubnu 

σoB =
M oBmax

W oB

ffffffffffffffffffff≤ σoB D

σoB =
130989375
26074300
fffffffffffffffffffffffffffffffffff≤ 10

σoB = 5,02 MPa ≤ 10 MPa [ buben na ohyb VYHOVUJE

   (5.11) 

 
Kde: 
MoBmax [Nmm] maximální ohybové napětí bubnu 
WoB [mm3] průřezový modul ohybu bubnu 
σoB D

 [MPa] dovolené napětí ohybu bubnu určené dle [4] s. 201 

 
 

Obr.5.4 Zatížení lanového bubnu 
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5.2.2. Namáhání krutem 
Maximální kroutící moment působící na buben 

M kB = 2 AFl A
DB + dl

2
ffffffffffffffffffffffff= Fl A DB + d

b c

= 103670 A 1000 + 25
` a

= 106 261 750 Nmm   

                      (5.12) 
Kde: 
Fl [N] osová síla v laně 
dl [mm] průměr lana 
DB [mm] jmenovitý průměr lanového bubnu 
 
 

Průřezový modul krutu bubnu 

W kB = 1,6 A DB@ sB

b c2
A s = 1,6 A 1000@ 35

` a2
A 35 = 52 148 600 mm 3               (5.13) 

 
Kde: 
DB [mm] jmenovitý průměr lanového bubnu 
sB [mm] tloušťka lanového bubnu 
 
 

Smykové napětí bubnu 

τkB =
M kB

W kB

fffffffffffff≤ τkB D

τkB =
106261750
52148600
fffffffffffffffffffffffffffffffffff≤ 5

τkB = 2,03 MPa ≤ 5 MPa [ buben na krut VYHOVUJE

              (5.14) 

 
Kde: 
MkB [Nmm] maximální kroutící moment působící na buben 
WkB [mm3] průřezový modul krutu bubnu 
τkB D

 [MPa] dovolené smykové napětí bubnu určené dle [4] s. 201 
 
 

5.2.3. Zatížení bubnu vnějším přetlakem 

σ tlB =
Fl

sB A t
fffffffffffff= 103670

35 A 27,5
ffffffffffffffffffffffffff= 107,70 MPa                  (5.15) 

 
Kde: 
Fl [mm] osová síla v laně 
sB [mm] tloušťka lanového bubnu 
t [mm] rozteč lanových drážek bubnu 
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1 – bočnice 
 
2 – příčník 
 
3 – čep kladek 
 
4 – vodicí kladka 
 
5 – hák 
 
6 – matice háku 
 
7 - kryt 

5.2.4. Redukované napětí působící na buben 

σ redB = σoB
2 + σ tlB

2 @σoB Aσ tlB + 3 A τkB
2q

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
≤ σ redB D

σ redB = 5,02B2 +107,72
@ 5,02 A 107,7 + 3 A2,032q

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
≤ 110 MPa

σ redB = 105,33 MPa ≤ 110 MPa [ buben VYHOVUJE

              (5.16) 

 
Kde: 
σoB   [MPa] ohybové napětí bubnu 
σ tlB   [MPa] zatížení bubnu vnějším přetlakem 
σ redB D

 [mm] maximální dovolené redukované napětí bubnu určené dle [4] s. 201 
τkB   [MPa] smykové napětí bubnu 
 
 
 
 

6. Kladnice 
Kladnice je prostředníkem mezi zdvihaným břemenem a lanem. Pomocí kladek kladnice 

a kaldek zavěšených na rámu kočky je realizován požadovaný lanový převod viz obr.2.1. 
Břemeno je obvykle zavěšeno na háku, který je pomocí matice připevněn na příčník. Při 
konstrukci kladnice je kladen důraz především na jednoduchost a nízkou hmotnost. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.6.1 Schéma kladnice 
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Obr.6.2 Zatížení čepu 

6.1. Čep  
Čep je zatížen statickou silou od kladek a bočnic. Vliv dynamických sil vzniklých při 

zvedání a spouštění je zahrnut do celkové bezpečnosti čepu. Vzdálenosti mezi kladkami a 
bočnicemi jsou vymezeny distančními kroužky. Případné vysunutí čepu je pojištěno KM 
maticí a MB podložkou na obou stranách čepu. Materiál čepu je konstrukční ocel 11500. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.1. Zatížení čepu 
Síla působící na kladky 

FR =
QS A g

4
fffffffffffffffff= 62200 A 9,81

4
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff= 152 546 N         (6.1) 

 
Kde: 
QS [kg] zatížení lana od statických sil 
g [m.s-2] tíhové zrychlení 
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Síla působící na bočnice 

FB =
QS A g

2
fffffffffffffffff= 62200 A 9,81

2
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff= 305 091 N         (6.2) 

 
Kde: 
QS [kg] zatížení lana od statických sil 
g [m.s-2] tíhové zrychlení 
 
 

Ohybový moment v kritických průřezech 
MoI =@FR A a1 =@ 152546 A 95 =@ 14 491 870 Nmm      (6.3) 
 
MoII =@FR A a1 + a3

b c

+ FB A a3 =@ 152546 A 93 + 97
` a

+ 305091 A 97 = 610 087 Nmm   
            (6.4) 
MoIII =@FR A a1 + a3 + a4

b c

+ FB A a3 + a4

b c

@FR A a4

MoIII =@ 152546 A 93 + 97 + 68
` a

+ 305091 A 97 + 68
` a

@ 305091 A 68 =@ 9 763 041 Nmm
 

            (6.5) 
Nejkritičtější místo je v řezu I, ve kterém bude provedena pevnostní kontrola.   
 
Kde: 
a1-4 [mm] vzdálenosti kladek a bočnic dle obr. 7.1 
FB [N] síla působící na bočnice 
FR [N] síla působící na kladky 
 
 

6.1.2. Minimální průměr čepu 
Návrh průměru čepu proveden z ohybové rovnice 

σoC =
M oI

W oC

fffffffffffff≤ Re
k
ffffffff

M oC

πAdC
3

32
fffffffffffffffffff
fffffffffffffff≤ Re

k
ffffffff
[ dC =

32 AM oI A k
π ARe

fffffffffffffffffffffffffffffffffff g

3

vuut
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

=
32 A 14491870 A 3

π A 235
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff g

3

vuut
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

= 117,7 mm
  (6.6) 

 
Minimální průměr čepu volen dC=130mm. 
 
Kde: 
k [-] koeficient bezpečnosti 
MoI [Nmm] ohybový moment v daném řezu 
Re [MPa] mez kluzu materiálu 11 500 dle [6] s. 234 
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6.1.3. Pevnostní kontrola čepu 
Čep je namáhán na ohyb a střih. Pevnostní kontrola bude provedena dle podmínky HMH 

uvedené v [9] s. 271.  
 

σ redC = σ oC
2 + 3 A τC

2q
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

≤
Re
k
ffffffff

σ redC =

M oC

πAdC
2

fffffffffffffffffff

32
fffffffffffffff

h

l

j

i

m

k

2

+ 3 A

F R

πAdC
2

fffffffffffffffffff

4
fffffffffffffff

h

l

j

i

m

k

2
vuuuuut

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

≤
Re
k
ffffffff

σ redC =

14491870
πA1303
fffffffffffffffffffffffffffffff

32
ffffffffffffffffffffffff

h

l

j

i

m

k

2

+ 3 A

152546
πA1302
fffffffffffffffffffffff

4
ffffffffffffffffff

h

l

j

i

m

k

2
vuuuuuut

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

≤
235
3
fffffffffff

σ redC = 70.7 MPa ≤ 78,3MPa [ cep VYHOVUJE

     (6.7) 

 
Kde: 
dC [mm] průměr čepu 
k [-] součinitel bezpečnosti 
MoI [Nmm] ohybový moment v daném řezu 
Re [MPa] mez kluzu materiálu 11 500 dle [6] s. 234 
 
 
 
6.2. Příčník 
Příčník je zatížen od tíhy břemene zavěšeném na háku, které se na příčník přenáší přes 

matici háku. Pro zjednodušení je toto zatížení nahrazeno jedinou silou působící uprostřed 
příčníku. A dále reakcemi od této síly v místech bočnic, viz kap.(6.1.1). Největší napětí se na 
příčníku vyskytuje v místě přechodu čepu do příčníku a také v příčném řezu příčníku. 
V těchto místech je provedena pevnostní kontrola a návrh rozměru. Zatížení se uvažuje pouze 
statické, vliv dynamických sil je zahrnut v bezpečnosti příčníku. Polotovarem pro výrobu 
příčníku je výkovek z mat. 11 700. 

 
 

6.2.1. Zatížení příčníku 
Statická zatěžující síla 

FS =QS A g = 62200 A 9,81 = 610182 N         (6.8) 
 
Kde: 
g [m.s-2] tíhové zrychlení 
QS [kg] zatížení lana od statických sil 
 
 

Ohybový moment v kritických průřezech 
MoI = FB A a2 = 305091 A 25 = 7 627 275 Nmm        (6.9) 
MoII = FB A a2 + c

b c

= 305091 A 25 + 140
` a

= 503 400 015 Nmm               (6.10) 
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Kde: 
a2 [mm] vzdálenost bočnice dle obr.6.3 
c [mm] vzdálenost bočnice dle obr.6.3 
FB [mm] síla působící na bočnice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr.6.3 Zatížení příčníku 
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6.2.2. Minimální průměr čepu příčníku 

σoPmax =α K AσoP ≤
Re
k
ffffffff

σoPmax =α K A
MoI

WoP

fffffffffffff≤ Re
k
ffffffff

σoPmax =α K A
MoI

πAd P
3

32
fffffffffffffffffff
fffffffffffffff≤ Re

k
ffffffff
[ dP

 

 

dP =
α K A 32 AMoI A k

π ARe
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3s
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

=
3 A 32 A 7627275 A 3

π A 345
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3s
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

= 126,55 mm                (6.11) 

 
Voleno dP=130 mm 
 
Kde: 
k [-] koeficient bezpečnosti 
MoI [Nmm] ohybový moment v daném řezu 
Re [MPa] mez kluzu materiálu 11 700 dle [6] s. 234 
α K  [-] součinitel koncentrace napětí dle [9] s.283 
 
 

6.2.3. Rozměry příčníku 
Délka příčníku 

Délka příčníku je vzhledem ke konstrukci kladnice omezena rozměry kladek.  
Voleno   2c =280 mm 

 
Šířka příčníku 

Šířka příčníku volena b=260mm 
 

Výška příčníku 
Vypočtena z rovnice pro ohybové napětí 

σoP =
M oII

W oP

fffffffffffffff≤ Re
k
ffffffff     kde:  W oP = 2 A

JyP
h
2
fffff
fffffffffff  Kde:   JyP = 2 A JyI = 2 A 1

12
fffffff
A b´ A h3

f g

 

 

σoP =
M oII

1
3
ffff
A b´ A h2
ffffffffffffffffffffffffff≤ Re

k
ffffffff
[ h =

3 AM oII A k
b´ ARe
fffffffffffffffffffffffffffffffs
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

=
3 A 503400015 A 3

53,5 A 345
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffs
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

= 156,67mm           (6.12) 

Voleno h=200mm 
 
Kde: 
b´ [mm] šířka stěny příčníku 
k [-] koeficient bezpečnosti 
MoII [Nmm] ohybový moment v daném řezu 
Re [MPa] mez kluzu materiálu 11 700 dle [6] s. 234 
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Obr.6.4  Zatížení bočnice 

 
Obr.6.5 Otlačovaná plocha 

bočnice 

 
 

Obr.6.6 Plocha bočnice 
namáhaná tahem 

6.3. Bočnice 
Bočnice je zatížena statickou silou FB kap. (6.1.1), vliv dynamické síly je zahrnut 

v bezpečnosti bočnice. Materiál bočnice je konstrukční ocel 11 523 se zaručenou svařitelností. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.1. Rozměry bočnice 
Tloušťka bočnice 

Návrh tloušťky proveden z rovnice na otlačení. 

pB =
FB

S p

fffffffff= FB

bB A dP

fffffffffffffffffff≤ pD

bB =
FB

dP A pD

fffffffffffffffffffff= 305091
130 A 50
fffffffffffffffffffffff= 46,93 mm

            (6.13) 

 
Voleno bB=50mm 
 
Kde: 
dP [mm] průměr čepu příčníku 
FB [mm] síla působící na bočnice 
pD [MPa] dovolené tlakové zatížení materiálu 11 523 dle [6] s. 233 
 
 

Šířka bočnice 
Návrh šířky bočnice proveden z rovnice pro tahové napětí 

σ tB =
FB

S tB

ffffffffff= FB

hB@ dP

b c

A bB

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff≤ Re
k
ffffffff
A b A [ hB

hB =
FB A k
Re A bB

ffffffffffffffffffff+ dP =
305091 A 3
330 A 50
ffffffffffffffffffffffffffffffff+ 130 = 185,47 mm

    (6.14) 

 
Voleno hB=260mm 
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Obr.6.7 Rozměry závitu háku 

Kde: 
dP [mm] průměr čepu příčníku 
FB [mm] síla působící na bočnice 
k [-] koeficient bezpečnosti 
Re [MPa] mez kluzu materiálu 11 523 dle [6] s. 233 
 
 

6.3.2. Pevnostní kontrola bočnice 

σmaxB =α K Aσ tB = α A
FB

S tB

ffffffffff≤ Re
k
ffffffff

σmaxB =α K A
FB

hB@ dP

b c

A bB

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff≤ Re
k
ffffffff

σmaxB = 2,18 A 305091
260@ 130
` a

A 50
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff= 330

3
fffffffffff

σmaxB = 102,32 MPa ≤ 110 MPa [ bocnice VYHOVUJE

               (6.15) 

 
Kde: 
bB [mm] tloušťka bočnice 
dP [mm] průměr čepu příčníku 
FB [mm] zatížení bočnice 
hB [mm] šířka bočnice 
k [-] koeficient bezpečnosti 
Re [MPa] mez kluzu materiálu 11 523 dle [6] s. 234 
α K  [-] součinitel koncentrace napětí dle [9] s.283 
 
 
 
 
6.4. Hák 
Z [16], zvolen dvojitý kovaný hák u kterého výrobce zaručuje únosnost 50000 kg pro 

zdvihovou třídu H3. Proto bude proveden pouze návrh dříku háku, návrh závitu a výpočet 
výšky matice háku. 

 
 

6.4.1. Závit háku 
Dle [4] s.276, navržen lichoběžníkový závit háku pro únosnost 50000 kg TR150x16 

s těmito parametry: 
 
Vnější průměr závitu  d1=150 mm 
Střední průměr závitu  d2=142 mm 
Malý průměr závitu  d3=132 mm 
Průměr dříku závitu  d4=130 mm 
Stoupání závitu   p=16 mm 
Nosná výška závitu  h=8 mm 
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6.4.2. Minimální průměr dříku  

σ tD =
F
S Z

ffffffff=
QS A g
πAd 4min

2

4
fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff≤ σ tDD

d4min =
4 AQS A g
π Aσ tDD

fffffffffffffffffffffffff
vuut
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

=
4 A 62200 A 9,81

π A 50
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffs
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

= 124,65 mm
       (6.16) 

d4min ≤ d4

124,65 mm ≤ 130 mm [ závit VYHOVUJE
 

 
Kde: 
d4 [mm] průměr dříku závitu 
g [m.s-2] tíhové zrychlení 
QS [kg] zatížení lana od statických sil 
σ tDD  [MPa] dovolené tahové napětí dříku, dle [4] s.276 
 
 

6.4.3. Délka závitu 
Délka závitu se vypočítá z podmínky na otlačení závitu dle [4] s.276 

pZ =
QS A g A p

π A hz A d2 A l1

ffffffffffffffffffffffffffffffffffff≤ pDZ [ l1 =
QS A g AP

π A hz A d2 A pDZ

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff= 62200 A 9,81 A 16
π A 8 A 142 A 20
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff= 136,31 mm         (6.17) 

 
Voleno l1=160mm 
 
Kde: 
d2 [mm] střední průměr závitu 
g [m.s-2] tíhové zrychlení 
hz [mm] nosná výška závitu 
pDZ [MPa] dovolené tlakové napětí v drážkách závitu 
P [mm] stoupání závitu 
QS [kg] zatížení lana od statických sil 
 
 
 
 
6.5. Ložiska 
Na kladnici se vyskytuje 8 radiálních ložisek pro uložení kladek  a 1 axiální ložisko pro 

uložení háku. Ložiska nedosahují vysokých otáček, a proto je dostačující pouze kontrola 
statické únosnosti ložisek. 

 
 

6.5.1. Radiální ložiska 
Z obr.7.1. je patrné zatížení kladek. Ložiska jsou stále zatížena statickou silou, avšak při 

zdvihání břemene jsou namáhána po krátkou dobu dynamickými účinky. Proto je do výpočtu 
zahrnut vliv dynamické síly, byť působí jen po krátkou dobu. 

 

 
Obr.6.8 Závit háku 
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Radiální ztížení ložiska 

FRL =
QD A g

8
ffffffffffffffffff= 82000.9,81

8
fffffffffffffffffffffffffffffffffff= 100 553 N    (6.18) 

 
Kde: 
g [m.s-2] tíhové zrychlení 
QD [kg] zatížení od svislých setrvačných sil 
 
 

Ekvivalentní statické zatížení ložiska 
P0 = FRL = 100 553 N      (6.19) 
C0 ≥ P0   
 
Dle vypočteného zatížení zvoleno kuličkové  

ložisko s krycím plechem dle [10], 
SKF 6226-2RZ 
d=130 mm 
D=230 mm 
B=40 mm 
C0=132 kN 
C=156 kN 
 
 
 
 

6.5.2. Axiální ložisko 
Axiální zatížení ložiska 

F A =QD A g = 82000 A 9,81 = 804 420 N    (6.20) 
 
Kde: 
g [m.s-2] tíhové zrychlení 
QD [kg] zatížení od svislých setrvačných sil 
 
 
 

Ekvivalentní statické zatížení ložiska 
P0 = F A = 804 420 N     (6.21) 
C0 ≥ P0   
 
Dle vypočteného zatížení zvoleno 

kuličkové axiální dle [10] SKF 51232 M 
D=225 mm 
d=160 mm 
H=51 mm 
C0=850 kN 
C=242 kN 
 

 
Obr.6.8 Uložení ložisek kladky 

 
Obr.6.9a Rozměry 
radiálního ložiska 

 
Obr.6.9b Rozměry axiálního ložiska 
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7. Pohon zdvihového ústrojí 
Pohon zdvihového ústrojí tvoří motor, brzda a převodovka, které mají za úkol zdvihání 

nebo spouštění břemene, což je nejdůležitější funkce transportních zařízení. Při zvedání 
břemene působí na motor setrvačné síly, které mohou zvětšit jeho kroutící moment až 
trojnásobně. Proto se musí tyto setrvačné síly zohlednit při výpočtu a návrhu potřebného 
motoru. Návrh pohonu proveden dle [5] s.66-72. 

 
7.1. Motor 

Otáčky lanového bubnu 

nB =
iK A vZ

π A DB + dl

b c

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff= 4 A 0,08
π A 1 + 0,025
b c

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff= 0,099 s@ 1 = 5,96 min@ 1     (7.1) 

 
Kde: 
dl [m] průměr lana 
DB [m] průměr lanového bubnu 
ik [-] převodový poměr kladkostroje 
vZ [m.s-1] zdvihová rychlost  
 
 

Celková účinnost zdvihového ústrojí 
ηC = ηK AηB AηP = 0,97 A 0,96 A 0,98 = 0,91       (7.2) 
 
Kde: 
ηK   [-] účinnost kladkostroje 
ηB  [-] účinnost lanového bubnu na valivých ložiských 
ηP  [-] účinnost převodovky 
 
 

7.1.1. Potřebný výkon motoru 

P min =
QD A g A vZ

ηC

fffffffffffffffffffffffffffff= 82000 A 9,81 A 0,08
0,91

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff= 71 504 W ≈ 71,5 kW      (7.3) 

Kde: 
g [m.s-2] tíhové zrychlení 
QD [kg] zatížení od svislých setrvačných sil 
vZ [m.s-1] zdvihová rychlost  
ηC   [-] celková účinnost zdvihového ústrojí 
 
Na základě vypočtených parametrů dle [14] s.18, zvolen motor: 
SIEMENS 315 M08 
Zatěžovatel    ε  = 60 
Výkon    PM = 77kW 
Otáčky     nM = 734 min-1 
Kroutící moment motoru  MM = 1000Nm 
Momentová přetížitelnost χ  = 4,3 
Moment setrvačnosti rotoru JM=6 kg.m2 
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7.2. Převodovka 
7.2.1. Potřebný převodový poměr 

iP =
nM

nB

fffffffff= 734
5,96
fffffffffffff= 123,1         (7.4) 

 
Kde: 
nB [min-1] otáčky lanového bubnu 
nM [min-1] otáčky motoru 
 
Na základě požadovaného převodového poměru a přenášeného výkonu  

dle [13] s.11, zvolena převodovka: 
 
MOTORGEAR  PD 110C 112 BS2 
Převodový poměr  ip=125 
Vstupní otáčky    n1=750 min-1 
Výstupní   n2=6 min-1 
Přenášený výkon  PP=81 kW 
Kroutící moment  MP=120 000 Nm 
 
 
7.3. Kontrola zdvihové rychlosti 
Zdvihová rychlost se nesmí lišit o více než 6% od požadované.  
 

Skutečné otáčky bubnu 

nB . =
nM

iP

fffffffff= 734
125
ffffffffffff= 5,87 min@ 1 = 0,097 s@ 1        (7.5) 

Kde:  
iP [-] převodový poměr převodovky 
nM [min-1] otáčky motoru 
 
 

Skutečná zdvihová rychlost 

vZ . =
DB Aπ A nB .

iK

ffffffffffffffffffffffffffffffffff= 1 Aπ A 0,097
4

fffffffffffffffffffffffffffffffffff= 0,076 m A s@ 1        (7.6) 

Kde: 
DB [m] průměr lanového bubnu 
iK [-] převodový poměr kladkostroje 
nB‘ [s-1] skutečné otáčky lanového bubnu 
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Rozdíl mezi zadanou a skutečnou zdvihovou rychlostí 

1@
vZ .

vZ

fffffffffff
h

j

i

kA 100 ≤ 6

1@ 0,076
0,08
ffffffffffffffffff g

A 100 = 5%

5% ≤ 6% [ prevodovka VYHOVUJE

       (7.7) 

 
Kde: 
vz [m.s-1] zadaná zdvihová rychlost 
vz‘ [m.s-1] skutečná zdvihová rychlost 
 
 
 
7.4. Kontrola rozběhu motoru 

Statický moment břemene redukovaný na hřídel motoru 

M st =
QS A g ADB

2 A iP A iK AηC

fffffffffffffffffffffffffffffffffff= 62200 A 9,81 A 1
2 A 125 A 4 A 0,91
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff= 671 Nm        (7.8) 

Kde: 
DB [m] průměr lanového bubnu 
g [m.s-2] tíhové zrychlení 
iP [-] převod převodovky 
iK [-] převodový poměr kladkostroje 
QS [kg] zatížení od statických sil 
ηC   [-] celková účinnost zdvihového ústrojí 
 
 

Setrvačný moment posuvných hmot redukovaný na hřídel motoru 

M Zp = M st A
v z .

g A tr

fffffffffffff= 671 A 0,076
9,81 A 1,3
fffffffffffffffffffffffffffff g

= 4 Nm        (7.9) 

Kde: 
g [m.s-2] tíhové zrychlení 
vZ‘ [m.s-1] skutečná zdvihová rychlost 
Mst [Nm] statický moment břemene redukovaný na hřídel motoru 
tr [s] čas rozběhu motoru 
 
 

Setrvačný moment rotujících hmot redukovaný na hřídel motoru 

M Zr =α Zr A J M A
2 Aπ A nM

tr A 60
fffffffffffffffffffffffffff= 1,4 A 6 A 2 Aπ A 734

1,3 A 60
fffffffffffffffffffffffffffff= 497 Nm                 (7.10) 

Kde: 
JM [kg.m2] moment setrvačnosti rotoru motoru 
nM [min-1] otáčky motoru 
tr [s] čas rozběhu motoru 
α Zr   [-] součinitel zahrnující momenty setrvačnosti ostatních rotujících hmot  
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7.4.1. Rozběhový moment motoru 
M R = M st + M Zp + M Zr ≤ ξ AM M

M R = 671 + 4 + 497 ≤ 4,3 A 1000
M R = 1172 ≤ 4300
1172Nm ≤ 4300Nm

                  (7.11) 

 
Kde: 
Mst [Nm] statický moment břemene redukovaný na hřídel motoru 
MZp [Nm] setrvačný moment posuvných hmot redukovaný na hřídel motoru 
MZr [Nm] setrvačný moment rotujících hmot redukovaný na hřídel motoru 
MM [Nm] kroutící moment motoru 
χ   [-] přetižitelnost motoru 
 
 

7.4.2. Rozběhový výkon  

PR = M R A
2 Aπ A nM

60 A 1000
ffffffffffffffffffffffffffff≤ χ AP M

PR = 1172 A 2 Aπ A 734
60 A 1000
fffffffffffffffffffffffffffff≤ 4,3 A 77

PR = 90kW ≤ 331kW [ motor VYHOVUJE

                 (7.12) 

 
Kde: 
MR [Nm] rozběhový moment motoru 
nM [min-1] otáčky motoru 
PM [kW] jmenovitý výkon motoru 
χ   [-] přetižitelnost motoru 
 
 
 
 
7.5. Brzda 
Návrh brzdy proveden dle [5] s 71. 
  

Moment na brzdovém kotouči. 
M B = M st . + M Zp. + M Zr .         
 

Statický moment břemene redukovaný na hřídel brzdy 

M st . =
QS A g ADB AηC

2 A iP A iK

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff= 62200 A 9,81 A 1 A 0,91
2 A 125 A 4

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff= 555,32 Nm                (7.13) 

Kde: 
QS [kg] zatížení od statických sil 
g [m.s-2] tíhové zrychlení 
DB [m] průměr lanového bubnu 
iP [-] převodový poměr převodovky 
iK [-] převodový poměr kladkostroje 
ηC   [-] celková účinnost zdvihového ústrojí 
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Setrvačný moment posuvných hmot redukovaný na hřídel brzdy 

M Zp. = M st . A
v z .

g A tb

fffffffffffff= 555,32 A 0,076
9,81 A 1
ffffffffffffffffffffff g

= 4,3 Nm                            (7.14) 

Kde: 
g [m.s-2] tíhové zrychlení 
vZ‘ [m.s-1] skutečná zdvihová rychlost 
Mst‘ [Nm] statický moment břemene redukovaný na hřídel brzdy 
tr [s] čas rozběhu motoru 
 
 

Setrvačný moment rotujících hmot redukovaný na hřídel brzdy 

M Zr . =α Zr A J M A
2 Aπ A nM

tb A 60
fffffffffffffffffffffffffff= 1,4 A 6 A 2 Aπ A 734

1,5 A 60
fffffffffffffffffffffffffffff= 430,44 Nm                (7.15) 

Kde: 
 
nM [min-1] otáčky motoru 
tb [s] čas brzdění brzdy 
α Zr   [-] součinitel zahrnující momenty setrvačnosti ostatních rotujících hmot 
 
 

Moment na brzdovém kotouči 
M B = M st . + M Zp. + M Zr . = 555,3 + 4,3 + 430,4 = 990 Nm                (7.16) 
 
 
 

7.5.1. Minimální brzdný moment brzdy 
M Bmin = β AM st . = 2 A 555,3 = 1110,6 Nm                  (7.17) 
Kde: 
Mst‘ [Nm] statický moment břemene redukovaný na hřídel brzdy 
β   [-] součinitel bezpečnosti brzdy 
 
Na základě vypočteného brzdného momentu dle [15] s.34, zvolena dvojitá čelisťová 

brzda GALVI N(NV) 500.HYD 121/06 s elektrohydraulickým odbrzďovacím servopohonem. 
 
Průměr kotouče 500mm 
Maximální brzdný moment 2910 N.m 
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8. Závěr 
Úkolem této bakalářské práce bylo provést výpočet zdvihového ústrojí jeřábové kočky. 

Provedl jsem návrh kladkostroje, lana, kladek. Dále jsme se zabýval pevnostním výpočtem 
bubnu, který je zatížen kombinovaným namáháním. Návrh kladnice zahrnoval pevnostní i 
rozměrové výpočty bočnic, čepu, příčníku, matice háku. Před zvolením jednotlivých částí 
pohonu zdvihu jsem provedl výpočet potřebného výkonu motoru, převodového čísla 
převodovky a brzdného momentu brzdy a následně navrhl z katologů výrobců konkrétní typy 
jednotlivých zařízení. Požadovanou výkresovou dokumentaci kladnice jsem vytvořil v 
v programu AutoCAD 2007. 
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10. Seznam použitých zkratek a symbolů 

označení jednotka název 

a1-4 [mm] vzdálenosti kladek a bočnic dle daného obr. 

b [mm] šířka příčníku 

b´ [mm] šířka stěny příčníku 

bB [mm] tloušťka bočnice 

B [mm] šířka ložiska 

c [mm] délka příčníku 

C [kN] dynamická únosnost ložiska 

Co [kN] statická únosnost ložiska 

d [mm] vnitřní průměr ložiska 

dl [mm] průměr lana 

dC [mm] průměr čepu 

dP [mm] průměr čepu příčníku 

d1 [mm] vnější průměr závitu 

d2 [mm] střední průměr závitu 

d3 [mm] malý průměr 

d4 [mm] průměr dříku závitu 

D [mm] vnější průměr ložiska 

DB [mm] jmenovitý průměr lanového bubnu 

DBmin [mm] teoretický průměr lanového bubnu 

DKmin [mm] teoretický průměr vodící kladky 

DVmin [mm] teoretický průměr vodící kladky 

FA [N] axiální zatížení ložiska 

FB [N] síla působící na bočnice 

Fj [N] jmenovitá únosnost zvoleného lana 

Fl [N] osová síla v laně 

FR [N] síla působící na kladky 

FS [N] statická zatěžující síla příčníku 

FRL [N] radiální zatížení ložiska 

g [m.s-2] tíhové zrychlení 

h [mm] výška zdvihu jeřábu 

hB [mm] šířka bočnice 

hz [mm] nosná výška závitu 
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označení jednotka název 

ik [-] převodový poměr kladkostroje 

iP [-] převodový poměr převodovky 

JM [kg.m2] moment setrvačnosti rotoru motoru 

JyP [mm4] osový kvadratický moment příčníku k dané ose 

k [-] koeficient bezpečnosti 

kl [-] koeficient bezpečnosti lana  

l1 [mm] délka ½ závitové části bubnu 

l2 [mm] délka střední hladké části bubnu 

l3 [mm] délka krajní části bubnu 

Ll [mm] délka lana v ½ lanového systému 

mb [kg] hmotnost břemene 

mkl [kg] předpokládaná hmotnost kladnice 

ml [kg] hmotnost lana jedné větve lanového systému 

MkB [Nmm] maximální kroutící moment působící na buben 

MM [Nm] jmenovitý kroutící moment motoru 

MoI [Nmm] ohybový moment v daném řezu 

MoII [Nmm] ohybový moment v daném řezu 

MR [Nm] rozběhový moment motoru 

Mst [Nm] statický moment břemene redukovaný na hřídel motoru 

MZp [Nm] setrvačný moment posuvných hmot redukovaný na hřídel motoru 

MZr [Nm] setrvačný moment rotujících hmot redukovaný na hřídel motoru 

n [1] celkový počet nosných průřezů lana 

nB [s-1] otáčky lanového bubnu 

nB‘ [s-1] skutečné otáčky lanového bubnu 

nM [s-1] otáčky motoru 

nv [1] počet nosných průřezů lana v 1/2 lanového systému 

pD [MPa] dovolené tlakové zatížení materiálu  

pDZ [MPa] dovolené tlakové napětí v drážkách závitu 

P [mm] stoupání závitu 

PM [kW] jmenovitý výkon motoru 

QD [kg] zatížení lana od dynamických sil 

QS [kg] zatížení lana od statických sil 

Re [MPa] mez kluzu daného materiálu  

sB [mm] tloušťka lanového bubnu 
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označení jednotka název 

t [mm] rozteč lanových drážek bubnu 

tb [s] čas brzdění brzdy 

tr [s] čas rozběhu motoru 

vz [m.s-1] zadaná zdvihová rychlost 

vz‘ [m.s-1] skutečná zdvihová rychlost 

WkB [mm3] průřezový modul krutu bubnu 

WoB [mm3] průřezový modul pro ohyb bubnu 

WoP [mm3] Průřezový modu pro ohyb příčníku 

z [1] počet větví lanového systému 

zl [1] počet závitů bubnu pro ½ lanového systému 

  [-] součinitel velikosti kladky 

  [-] součinitel koncentrace napětí  

   [-] součinitel zahrnující momenty setrvačnosti ostatních rotujících hmot 

   [-] součinitel bezpečnosti brzdy 

  [-] součinitel náhodného zvětšení břemene 

  [-] zatěžovatel motoru 

  [-] účinnost lanového bubnu otáčejícího se na valivých ložiských 

   [-] celková účinnost zdvihového ústrojí 

   [-] účinnost kladkostroje 

  [-] účinnost lanové kladky otáčející se na valivých ložiskách 

  [-] účinnost převodovky 

   [MPa] ohybové napětí bubnu 

  [MPa] dovolené ohybové napětí bubnu 

  [MPa] maximální dovolené redukované napětí bubnu  

  [MPa] dovolené tahové napětí dříku  

  [MPa] zatížení bubnu vnějším přetlakem 

  [MPa] smykové napětí bubnu 

  [MPa] dovolené smykové napětí bubnu 

   [-] přetižitelnost motoru 
 

σ o Bη Kη Cη Cα Z rχ

χ

σoB D

σ redB D
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11. Seznam příloh 
Výkresová dokumentace 

Kladnice   sestava   1-3POE-00/00 
    seznam položek 1-3POE-00/00 
 
Bočnice   svarek   4-3POE-00/01 
 
Táhlo   výkres součásti 4-3POE-00/01.1    
 
Úchyt krytu  výkres součásti 4-3POE-00/01.2 
 
Vodící kladka 710 výkres součásti 3-3POE-00/02 
 
Příčník   výkres součásti 4-3POE-00/04 
 
Čep   výkres součásti 4-3POE-00/06 
 
Matice háku  výkres součásti 4-3POE-00/07 
 
 
 
 
 


