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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem manipulačního zařízení pro skleněné 

tabule, které umožní přepravu tabulí po části haly mezi šikmými přepravními stojany a 

pracovištěm. V práci je provedeno konstrukční řešení manipulačního zařízení a zvolení 

příslušných komponent. Dále jsou provedeny výpočty hlavních částí zařízení, návrh a 

pevnostní výpočty funkčních částí. Součástí práce je vypracována výkresová dokumentace. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Manipulátor pro skleněné tabule, manipulační technika, skleněná tabule, podtlakový zvedák 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with constructional proposal of handling equipment for glass 

panes, which will allow transport of panes along a part of the hall between inclined transport 

stands and the workplace. The thesis contains a constructional solution of the handling 

equipment and the selection of appropriate components. Furthermore, calculations of the 

main parts of the handling equipment, proposal and strength calculations of functional parts 

are performed. Part of the thesis is drawing documentation. 

KEYWORDS 

Glass panes handling equipment, handling technology, glass pane, vacuum lifter 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 

V dnešní době se ve sklenářství pracuje s velkými rozměry skleněných tabulí či různých 

polotovarů. Z důvodu křehkosti skla je ke snadné manipulaci vhodně využíváno podtlakových 

přísavek, které umožní obsluze úchop skleněné tabule v potřebných místech. Pro velikosti 

tabulí, které se dnes obrábí a upravují, je vhodné použít různé podtlakové manipulátory či 

manipulační zařízení. Při využití těchto zařízení je umožněno obsluze pohybovat velkými 

skleněnými tabulemi v potřebných směrech, což by bez jejich využití nebylo pro obsluhu 

jedním člověkem možné. 

Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem manipulačního zařízení pro skleněné 

tabule. Uchopování jednotlivých tabulí je řešeno pomocí podtlakových přísavek. Pohyby ve 

vodorovných směrech s břemenem budou prováděny ručně, svislý pohyb však bude řešen 

pomocí kladkostroje. Práce se dále zabývá návrhovými a kontrolními výpočty a obsahuje 

výkresovou dokumentaci. 
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PŘEHLED SOUČASNÝCH MANIPULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ NA SKLENĚNÉ TABULE 

 

1 PŘEHLED SOUČASNÝCH MANIPULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ NA 

SKLENĚNÉ TABULE 
Při volbě manipulátoru je vhodné se zaměřit v jakých podmínkách a prostorách bude zařízení 

používáno. Dále je potřeba zjistit velikosti a tvary skleněných tabulí, které budou 

přepravovány. V následujících podkapitolách jsou uvedena zařízení, která bývají často 

využívána k manipulaci s tabulemi. 

1.1 PODVĚSNÉ MOSTOVÉ MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ – S VLASTNÍM RÁMEM NEBO 

ZAVĚŠENÉ NA STŘEŠNÍ KONSTRUKCI 

Značí se dráhou zavěšenou na vlastní konstrukci, nebo střešní konstrukci a mostem, ke 

kterému je připevněn kladkostroj s podtlakovým zvedákem, nebo samozdvižný podtlakový 

zvedák. Manipulátory s vlastním rámem se používají v halách, kde je příliš vysoká stropní 

konstrukce, nebo tam, kde střešní konstrukce neumožňuje nést zatížení od manipulátoru. 

Manipulátory zavěšené na střešní konstrukci se používají tam, kde konstrukce povoluje 

příslušné zatížení od manipulačního zařízení. Výhodou podvěsných je, že nemají nosné 

sloupy, tudíž mají více pracovního prostoru. Pracovním prostorem je čtvercová nebo 

obdélníková plocha. 

 

  

Obrázek 1 Podvěsný manipulátor s vlastní konstrukcí, zdroj[] Obr. 1 Podvěsné manipulační zařízení s vlastní konstrukcí, zdroj [15] 
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PŘEHLED SOUČASNÝCH MANIPULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ NA SKLENĚNÉ TABULE 

 
1.2 SLOUPOVÉ OTOČNÉ MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ 

Značí se sloupem ukotveným k zemi, případně i ke stropu haly. Dále pojezdovým 

výložníkem, na kterém je buď připevněn podtlakový zvedák připevněný ke kladkostroji, nebo 

samozdvižný podtlakový zvedák s pojezdem (viz obr.2). Pracovním prostorem je kruhová 

výseč. 

 

1.3 NÁSTĚNNÉ OTOČNÉ MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ 

Značí se připevněním na stěně, případně sloupu haly. Dále výložníkem, na kterém opět jako u 

předchozího způsobu pojíždí pojezd se samozdvižným podtlakovým zvedákem, nebo 

kladkostroj s podtlakovým zvedákem. Pracovní prostor je zde jako u sloupového 

manipulačního zařízení kruhová výseč. 

Obrázek 2 Sloupový otočný manipulátor Obr. 2 Sloupové otočné manipulační zařízení, zdroj [16] 
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PŘEHLED SOUČASNÝCH MANIPULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ NA SKLENĚNÉ TABULE 

 

 

1.4 MOBILNÍ MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ 

Značí se tím, že jsou pojízdná a mají pohyblivé rameno, na kterém je připevněn podtlakový 

zvedák. Napájení bývá řešeno pomocí akumulátorů. Používají se například pro montáže skel 

na autobusy nebo automobily. 

Obr. 3 Nástěnné otočné manipulační zařízení, zdroj [17] 

Obr. 4 Mobilní manipulační zařízení, 

zdroj [19] 

Obr. 5 Mobilní manipulační zařízení, zdroj 

[18] 
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DRUHY PODTLAKOVÝCH ZVEDÁKŮ 

 

2 DRUHY PODTLAKOVÝCH ZVEDÁKŮ 
Podtlakové (vakuové) zvedáky jsou různých druhů. Při volbě záleží na druhu prostředí, např. 

v hale nebo na stavbách. Dále záleží na napájecích zdrojích (elektřině nebo podtlaku) a také 

na typu manipulátoru, ke kterému se podtlakový zvedák připojuje. Je potřebné zjistit, zda je 

potřeba naklápění skleněných tabulí při jejich manipulaci. Zde uvedené podtlakové zvedáky 

jsou pro rovné skleněné tabule. Existují však i zvedáky pro zahnuté tabule. 

 

2.1 ROZDĚLENÍ PODLE DRUHU UCHYCENÍ 

Uchycení zvedáků je specifické pro různé druhy manipulátorů. Mohou se uchytit pomocí 

háku nebo popruhů přes tzv. oko zvedáku. Dále se některé zvedáky mohou uchytit přímo 

k pojezdu manipulačního zařízení. 

2.1.1 PRO UCHYCENÍ KE KLADKOSTROJI 

Tento zvedák je připojen přes tzv. oko přímo k háku kladkostroje nebo zdvihacímu zařízení. 

 

  

Obr. 6 Podtlakový zvedák Elephant GP6F, zdroj [9] 
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DRUHY PODTLAKOVÝCH ZVEDÁKŮ 

 
2.1.2 PRO UCHYCENÍ K POJEZDU MANIPULAČNÍHO ZAŘÍZENÍ 

Tento druh zvedáků nevyžaduje kladkostroj. Je uchycen k pojezdu profilu přes pneumatický 

lineární motor, který zároveň umožňuje vertikální posuv zvedáku. 

 

2.2 ROZDĚLENÍ PODLE POHONU PODTLAKU 

Rozlišuje se podle zdroje, pomocí kterého se vyvolává podtlak. 

 

2.2.1 PNEUMATICKY POHÁNĚNÉ 

Pneumaticky poháněné podtlakové zvedáky jsou připojeny na podtlakový zdroj (vývěvy). 

Podtlak je poté hadicemi veden až přímo do přísavek zvedáku. 

 [číslo] 1 Obr. 7 Podtlakový zvedák RSY-XZFZ450, zdroj [20] 
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DRUHY PODTLAKOVÝCH ZVEDÁKŮ 

 

 

 

2.2.2 ELEKTRICKY POHÁNĚNÉ 

Elektricky poháněné podtlakové zvedáky mají na sobě elektrickou jednotku, která vytváří 

podtlak. Ta bývá poháněna napětím 400 V nebo 230 V. 

 

Obr. 8 Podtlakový zvedák Elephant VT6RB, zdroj [9] 

Obr. 9 Podtlakový zvedák GP6RMBE, zdroj [9] 
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DRUHY PODTLAKOVÝCH ZVEDÁKŮ 

 
2.2.3 AUTONOMNÍ 

Jsou akumulátorově poháněné, tudíž nepotřebují elektrický zdroj. Výhodou těchto zvedáků je 

možnost použití na stavbách. V řadě případů mívají možnost výsuvu ramen pro lepší stabilitu 

při manipulaci s tabulemi. 

 

2.3 ROZDĚLENÍ PODLE POHYBLIVOSTI 

Typy rámů zvedáků jsou fixní nebo pohyblivé. Volí se podle potřeby pohybu se skleněnou 

tabulí. Také závisí na poloze či možnosti naklápění a zvedání jednotlivých pracovišť. 

 

2.3.1 S FIXNÍM RÁMEM 

Využití na místech, kde není potřeba rotace a naklápění skleněné tabule. Vhodné pro 

pracoviště, na kterém jsou možnosti náklonu stolů a strojů. 

Obr. 10 podtlakový zvedák AERO 500/4R-12V-4K, zdroj [21] 
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DRUHY PODTLAKOVÝCH ZVEDÁKŮ 

 

 

2.3.2 S RÁMEM POHYBLIVÝM (ROTUJÍCÍM A NAKLÁPĚCÍM) 

U těchto zvedáků je možná rotace, naklápění, případně možnost obou funkcí najednou. Tyto 

funkce se zajišťují manuálně, elektricky, nebo pneumaticky. U plně pohyblivých je možnost 

jednu funkci vykonat manuálně a druhou elektricky nebo pneumaticky. Případně je možno 

obě funkce zajistit elektricky nebo pneumaticky. Záleží na zvoleném podtlakovém zvedáku 

 

Obr. 11 Podtlakový zvedák s fixním rámem Elephant GP4F, zdroj [9] 

Obr. 12 Podtlakový zvedák s pneumatickou rotací a náklonem Elephant 

VT4RPBP, zdroj [9] 
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ROZMĚRY PŘEPRAV. SKLENĚNÝCH TABULÍ A KLASIFIKACE MANIPULAČNÍHO ZAŘÍZENÍ 

 

3 ROZMĚRY PŘEPRAVOVANÝCH SKLENĚNÝCH TABULÍ A 

KLASIFIKACE MANIPULAČNÍHO ZAŘÍZENÍ  

3.1 ROZMĚRY SKLENĚNÝCH TABULÍ 

Maximální povolené rozměry dle zadání: 3 500 × 2 500 mm. 

Rozměry, které budou primárně používané jsou formát DLF 3 210 × 2 250 mm, dle [4]. Při 

těchto rozměrech jsou nabízené tloušťky skleněných tabulí 2,9 ÷ 19 mm.  Objemová hmotnost 

skla je dle [23] 2 600 kg·m-3. Při této hodnotě objemové hmotnosti a největší tloušťce se tedy 

budou hmotnosti přepravovaných skleněných tabulí pohybovat přibližně                    

v rozmezí 54,5 ÷ 356,8 kg. 

Zadaná nosnost manipulačního zařízení je 500 kg. Podle zvoleného podtlakového zvedáku 

(viz kap. 4.1), který má hmotnost mz = 90 kg, je tedy nejvyšší možná hmotnost skleněné 

tabule Q = 410 kg. 

 

3.2 KLASIFIKACE ZAŘÍZENÍ 

Manipulační zařízení je typem jeřáb, tudíž bude ve výpočtech v následujících kapitolách 

počítáno jako při návrhu jeřábu podle příslušných podkladů a norem. 

Klasifikace [8]: 

Třída využívání:   U2 

Stav zatěžování:   Q2 

Skupinová klasifikace:  A2



BRNO 2020 

 

 

21 
 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ MANIPULAČNÍHO ZAŘÍZENÍ A VOLBA KOMPONENT 

 

4 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ MANIPULAČNÍHO ZAŘÍZENÍ A 

VOLBA KOMPONENT 

4.1 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Zařízení bude konstruováno jako podvěsný mostový jeřáb. Přichyceno bude na nosníky 

střešní konstrukce. Profily pro most a dráhu budou z normalizovaných profilů HEB. Most 

bude navařen k plechům a pomocí šroubů připevněn k pojezdům, které budou pojíždět po 

dráze. Dráha připevněna svorkovými spoji pomocí konzol ke střešní konstrukci. Po mostu 

bude pojíždět postrková kočka se zavěšeným kladkostrojem a podtlakovým zvedákem. 

Vzdálenost mezi krajními podporami mostu i dráhy bude 8 000 mm. Zařízení je navrhováno 

na zadanou nosnost 500 kg. 

 

4.2 VOLBA PODTLAKOVÉHO ZVEDÁKU 

Zvolen podtlakový zvedák Elephant GP6F podle katalogu výrobce [9], pro který bude potřeba 

přístup k elektrickému zdroji. Bude využit tento typ zvedáku s rámem fixovaným ve 

vertikální poloze. Skleněné tabule budou přepravovány z šikmých tabulových stojanů na 

místa, kde bude umožněn náklon konkrétního pracoviště. Zvedák bude napájen přivedeným 

napětím 400 V. 

Obr. 13 Sestava manipulačního zařízení 
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Tab.1 Parametry podtlakového zvedáku GP6F, dle [9] 

Nosnost  [kg] 600 

Počet podtlakových přísavek [-] 6 

Hmotnost  mzv [kg] 90 

Průměr podtlakových přísavek [mm] 300 

 

4.3 VOLBA KLADKOSTROJE 

Byl zvolen kladkostroj Liftket Star 031/51, dle online katalogu [10]. Kladkostroj vybrán 

s hákovým závěsem na kočku. Ovládání je přímé pomocí ovladače na kabelu, který se dá 

v případě potřeby délkově nakonfigurovat s prodejcem. Tento typ byl zvolen z důvodu 

možnosti dvou rychlostí zdvihu a tím umožní opatrnější manipulaci s tabulí v blízkosti 

stojanů a pracoviště. 

Obr. 14 Podtlakový zvedák Elephant GP6F, zdroj [9] 
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Tab. 2 Parametry kladkostroje Liftket Star 031/51, dle [10] 

Nosnost  [kg] 500 

Rychlost zdvihu [m·min-1] 4/1 

Hmotnost  mkl [kg] 23 

Typ pojezdu [-] EFW 500 

Typ [-] 031/51 

 

4.4 POSTRKOVÁ KOČKA 

Zvolena postrková kočka Z420R-B dle [11] od firmy Brano. Kočka může dle specifikace 

výrobce pojíždět jak po profilech s šikmou přírubou „I“, tak po zde zvoleném profilu „HEB“.  

 

Obr. 15 Kladkostroj Liftket Star 031/51, zdroj [10] 
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Tab. 3 Parametry postrkové kočky Brano Z420R-B, dle [11] 

Nosnost  [kg] 1000 

Hmotnost  mp [kg] 7,8 

Délka  a [mm] 245 

Rozvor kol ak [mm] 87 

Rozmezí vhodných šířek nosníku  bn [mm] 50 ÷ 226 

 

4.5 KOLA PRO POJEZDY 

Volena ocelová kola s nákolkem, dle [14]. Kola mají dvě kuličková ložiska a každé kolo má 

nosnost 500 kg. 

Obr. 17 ocelové kolo s nákolkem, zdroj [14] 

Obr. 16 Postrková kočka Brano Z420R-B, zdroj [10] 
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4.6 KABELOVÉ VLEČKY 

Byla vybrána kabelová vlečka s pojezdem na lanku se dvěma pojezdovými kladkami dle [12]. 

Nosnost jedné vlečky je až 20 kg.  

4.7 LANKO PRO KABELÁŽ 

Zvoleno lano z nerezové oceli s průměrem 5 mm dle [13]. 

Obr. 18 kabelová vlečka, zdroj [12] 
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5 NÁVRH A VÝPOČTY NOSNÍKU MOSTU 

5.1 VÝPOČET ZATĚŽUJÍCÍ SÍLY OD KLADKOSTROJE S BŘEMENEM 

Na nosník bude působit síla, která je vyvolaná zátěží od postrkové kočky, kladkostroje, 

podtlakového zvedáku a břemene. 

HMOTNOST VŠECH ZAVĚŠENÝCH SOUČÁSTÍ 

𝑚𝑐 = 𝑚𝑝 + 𝑚𝑘𝑙 + 𝑚𝑧𝑣 + 𝑄   [𝑘𝑔]     (5.1) 

𝑚𝑐 = 7,8 + 23 + 90 + 410  

𝑚𝑐 = 530,8 𝑘𝑔  

kde:  

𝑚𝑝 = 7,8 𝑘𝑔  hmotnost postrkové kočky, viz tab. 3; 

𝑚𝑘𝑙 = 23 𝑘𝑔  hmotnost kladkostroje, viz tab. 2; 

𝑚𝑧𝑣 = 90 𝑘𝑔  hmotnost podtlakového zvedáku, viz tab. 1; 

𝑄 = 410 𝑘𝑔  hmotnost skleněné tabule, dle kap. 3. 

 

HMOTNOST OD POSTRKOVÉ KOČKY, KLADKOSTROJE A PODTLAKOVÉHO ZVEDÁKU 

𝐺𝑘 = 𝑚𝑐 − 𝑄   [𝑘𝑔]     (5.2) 

𝐺𝑘 = 530,8 − 410  

𝐺𝑘 = 120,8 𝑘𝑔  

kde:  

𝑚𝑐 = 530,8 𝑘𝑔 hmotnost všech zavěšených součástí, dle rovnice (5.1) 

𝑄 = 410 𝑘𝑔  hmotnost skleněné tabule, dle kap. 3. 

 

CELKOVÁ SÍLA OD VŠECH SOUČÁSTÍ 

𝐹𝐶 = 𝑚𝑐  ∙  𝑔   [𝑁]     (5.3) 

𝐹𝐶 = 530,8 ∙ 9,81   

𝐹𝐶 = 5 207,15 𝑁   

kde: 

𝑔 = 9,81 𝑚 ∙ 𝑠−2 tíhové zrychlení; 

𝑚𝑐 = 530,8 𝑘𝑔 hmotnost všech zavěšených součástí, dle rovnice (5.1). 
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5.2 NÁVRH VELIKOSTI PROFILU MOSTU 

Návrh profilu pro most je počítán podle maximálního dovoleného průhybu. Dovolená hodnota 

je dle [2] fd = lnos/500. Materiál nosníku bude zvolen S235JR (obdoba oceli ČSN 11 373), 

který má dle [5] pro tloušťku do 16 mm velikost hodnoty meze kluzu 235 MPa a velikost 

meze pevnosti 340 MPa. Výpočet průhybu bude brán jako zatížení nosníku dvěma silami, dle 

[2]. Podle tohoto výpočtu se určí minimální kvadratický moment průřezu, zvolí se vhodný 

nosník, vypočítá maximální průhyb a porovná s dovoleným průhybem. 

Jelikož vzdálenost jednotlivých podpor nosníku mostu je 8000 mm a tloušťka každého plechu 

nesoucí most je 10 mm, bude ve výpočtech uvažována délka nosníku mostu jako                  

lnos = 7990 mm, vzhledem k tomu, že jednotlivé podpory jsou ve středu jednotlivých plechů. 

Výpočet průhybu od zatížení dvěma silami je dle [2], str. 616: 

𝑓 =
(𝑄 + 𝐺𝑘) ∙ 𝑔

96 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼𝑥
∙ (𝑙𝑛𝑜𝑠 − 𝑎𝑘) ∙ [3 ∙ 𝑙𝑛𝑜𝑠

2 − (𝑙𝑛𝑜𝑠 − 𝑎𝑘)2]   [𝑚𝑚] 
 (5.4) 

Po dosazení hodnoty dovoleného maximálního průhybu do rovnice (5.3) dostaneme výpočet 

pro minimální hodnotu potřebného kvadratického momentu průřezu Ix. 

𝐼𝑥𝑚 = 500 ∙
(𝑄 + 𝐺𝑘) ∙ 𝑔

96 ∙ 𝐸 ∙ 𝑙𝑛𝑜𝑠
∙ (𝑙𝑛𝑜𝑠 − 𝑎𝑘) ∙ [3 ∙ 𝑙𝑛𝑜𝑠

2 − (𝑙𝑛𝑜𝑠 − 𝑎𝑘)2]   [𝑚𝑚4] 
(5.5) 

𝐼𝑥𝑚 = 500 ∙
(410 + 120,8) ∙ 9,81

96 ∙ 2,1 ∙ 105 ∙ 7990
∙ (7990 − 87) ∙ [3 ∙ 79902 − (7990 − 87)2] 

 

𝐼𝑥𝑚 = 16,486 ∙ 106 𝑚𝑚4  

kde: 

𝑙𝑛𝑜𝑠 = 7990 𝑚𝑚 délka nosníku mostu mezi plechy, dle kap. 5.2; 

𝑄 = 410 𝑘𝑔  hmotnost skleněné tabule, dle kap. 3; 

𝐺𝑘 = 120,8 𝑘𝑔 hmotnost kočky, kladkostroje a zvedáku, dle rovnice (5.2); 

𝐸 = 2,1 ∙ 105 𝑀𝑃𝑎 modul pružnosti oceli v tahu, dle [3]; 

𝑎𝑘 = 87 𝑚𝑚  rozvor kočky, viz tab. 3. 

 

Podle spočteného kvadratického momentu průřezu byl zvolen druhý vyšší průřez profilu dle 

[7], profil HEB 180, z důvodu splnění podmínky maximálního průhybu a vyšší bezpečnosti. 
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Tab. 4 Parametry nosníku HEB 180, zdroj hodnot [7] 

Šířka příruby b [mm] 180 

Výška průřezu h [mm] 180 

Tloušťka příruby t [mm] 14 

Tloušťka stojiny Sp [mm] 8,5 

Kvadratický moment průřezu 

k ose x 
Ix [mm4] 38,3·106 

Modul průřezu v ohybu k ose x Wx [mm3] 426·103 

Modul průřezu v ohybu k ose y Wy [mm3] 151·103 

Statický moment poloviny 

průřezu 
Sx [mm3] 241·103 

Hmotnost profilu na 1 m m1m [kg·m-1] 51,2 

Délka nosníku mostu je lnos = 7990 mm, celková hmotnost nosníku je tedy mn = 409,1 kg. 

5.3 VÝPOČET PRŮHYBU 

Vypočítá se velikost průhybu od zatížení kladkostrojem a ostatních součástí s břemenem a 

velikost průhybu od vlastní hmotnosti profilu. Poté se výsledná celková hodnota porovná 

s dovolenou hodnotou průhybu, dle [2]. 

 

DOVOLENÝ PRŮHYB 

𝑓𝑑 =
𝑙𝑛𝑜𝑠

500
   [𝑚𝑚] 

                                                                      (5.6) 

𝑓𝑑 =
7990

500
 

  

𝑓𝑑 = 15,98 𝑚𝑚   

kde: 

𝑙𝑛𝑜𝑠 = 7990 𝑚𝑚 délka nosníku mostu mezi plechy, dle kap. 5.2.  

 

PRŮHYB OD ZATÍŽENÍ S BŘEMENEM 

𝑓𝑏 =
(𝑄 + 𝐺𝑘) ∙ 𝑔

96 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼𝑥
∙ (𝑙𝑛𝑜𝑠 − 𝑎𝑘) ∙ [3 ∙ 𝑙𝑛𝑜𝑠

2 − (𝑙𝑛𝑜𝑠 − 𝑎𝑘)2]   [mm] 
 (5.7) 

𝑓𝑏 =
(410 + 120,8) ∙ 9,81

96 ∙ 2,1 ∙ 105 ∙ 38,3 ∙ 106
∙ (7990 − 87) ∙ [3 ∙ 79902 − (7990 − 87)2] 

 

𝑓𝑏 = 6,853 𝑚𝑚  
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kde: 

𝑙𝑛𝑜𝑠 = 7990 𝑚𝑚  délka nosníku mostu mezi plechy, dle kap. 5.2; 

𝑄 = 410 𝑘𝑔   hmotnost skleněné tabule, dle kap. 3; 

𝐺𝑘 = 120,8 𝑘𝑔  hmotnost kočky, kladkostroje a zvedáku, dle rovnice (5.2); 

𝐸 = 2,1 ∙ 105 𝑀𝑃𝑎  modul pružnosti oceli v tahu, dle [3]; 

𝑎𝑘 = 87 𝑚𝑚   rozvor kočky, viz tab. 3; 

𝑔 = 9,81 𝑚 ∙ 𝑠−2  tíhové zrychlení; 

𝐼𝑥 = 38,3 ∙ 106 𝑚𝑚4  kvadratický moment průřezu, dle [7]. 

 

PRŮHYB OD VLASTNÍ HMOTNOSTI MOSTU 

𝑓𝑚 =
5 ∙ 𝑔 ∙ 𝑙𝑛𝑜𝑠

4 ∙
𝑚𝑛

𝑙𝑛𝑜𝑠

384 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼𝑥
   [𝑚𝑚] 

                                                                  (5.8) 

𝑓𝑚 =
5 ∙ 9,81 ∙ 79904 ∙

409,1
7990

384 ∙ 2,1 ∙ 105 ∙ 38300000
 

 

𝑓𝑚 = 4,242 𝑚𝑚 

kde: 

𝑚𝑛 = 409,1 𝑘𝑔  hmotnost nosníku mostu, dle kap. 5.2; 

𝑙𝑛𝑜𝑠 = 7990 𝑚𝑚  délka nosníku mostu mezi plechy, dle kap. 5.2; 

𝐸 = 2,1 ∙ 105 𝑀𝑃𝑎  modul pružnosti oceli v tahu, dle [3]; 

𝐼𝑥 = 38,3 ∙ 106 𝑚𝑚4  kvadratický moment průřezu, dle [7]. 

 

CELKOVÝ PRŮHYB A POROVNÁNÍ S DOVOLENÝM PRŮHYBEM 

𝑓𝑐 = 𝑓𝑏 + 𝑓𝑚   [𝑚𝑚]                                                                             (5.9) 

𝑓𝑐 = 10,541 + 4,242   

𝑓𝑐 = 11,1 𝑚𝑚 

POROVNÁNÍ S DOVOLENÝM PRŮHYBEM 

                        𝑓𝑐 < 𝑓𝑑 

           11,1 𝑚𝑚 < 15,98 𝑚𝑚 

Průhyb mostu je menší než dovolený, profil vyhovuje.  
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5.4 VNITŘNÍ SILOVÉ ÚČINKY MOSTU 

Na manipulační zařízení působí silová zatížení svislá a vodorovná. 

 

5.4.1 VNITŘNÍ SILOVÉ ÚČINKY SVISLÉ 

Svislé zatížení způsobuje kladkostroj a všechny části a zařízení k němu připojená. Dále také 

působí zatížení břemene. 

SÍLA OD KLADKOSTROJE BEZ BŘEMENE NA JEDNU STRANU KOČKY 

Zatížení kočky je v jejím středu, tudíž reakce v jejích kolech budou totožné. 

 

𝐹01 =
𝐺𝑘

2
∙ 𝑔   [𝑁] 

                                                             (5.10) 

𝐹01 =
120,8

2
∙ 9,81 

𝐹01 = 592,52 𝑁 

𝐹01 = 𝐹02   

kde: 

𝐺𝑘 = 120,8 𝑘𝑔 hmotnost kočky, kladkostroje a zvedáku, dle rovnice (5.2); 

𝑔 = 9,81 𝑚 ∙ 𝑠−2 tíhové zrychlení. 

 

Obr. 19 Schéma zatížení kočky od kladkostroje 
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Pro výpočet reakcí je použito řešení pomocí momentové rovnováhy a jsou použity dynamické 

a dílčí součinitele bezpečnosti, volené dle [5]. 

Tab. 5 Dynamické a bezpečnostní součinitele [5] 

Dynamické součinitele Bezpečnostní součinitele 

Ф1 Ф2 γp1 γp2 

1,1 1,19 1,22 1,34 

 

REAKCE V PODPORÁCH – POLOHA KOČKY UPROSTŘED NOSNÍKU BEZ BŘEMENE 

Obr. 20 Kladkostroj bez břemene uprostřed nosníku 

 

𝐹𝑅𝐴01 =
[𝐹01 ∙ (𝑎𝑘 + 𝑏) + 𝐹02 ∙ 𝑏] ∙ 𝜙2 ∙ 𝛾𝑝2

𝑙𝑛𝑜𝑠
+

𝑚𝑛

𝑙𝑛𝑜𝑠

2
∙ 𝑔 ∙ 𝑙𝑛𝑜𝑠 ∙ 𝜙1 ∙ 𝛾𝑝1   [𝑁]    (5.11) 

𝐹𝑅𝐴01 =
[592,52 ∙ (87 + 3951,5) + 592,52 ∙ 3951,5] ∙ 1,19 ∙ 1,34

7990
                              

+

409,1
7990

2
∙ 9,81 ∙ 7990 ∙ 1,1 ∙ 1,22 

𝐹𝑅𝐴01 = 3 637,68 𝑁 

𝐹𝑅𝐴01 = 𝐹𝑅𝐵01 
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REAKCE V PODPORÁCH – KOČKA V KRAJNÍ POLOZE BEZ BŘEMENE 

 

Obr. 21 Kladkostroj bez břemene v krajní poloze kočky 

 

𝐹𝑅𝐴02 =
[𝐹01 ∙ (𝑎𝑘 + 𝑏2) + 𝐹02 ∙ 𝑏2] ∙ 𝜙2 ∙ 𝛾𝑝2

𝑙𝑛𝑜𝑠
+

𝑚𝑛

𝑙𝑛𝑜𝑠

2
∙ 𝑔 ∙ 𝑙𝑛𝑜𝑠 ∙ 𝜙1 ∙ 𝛾𝑝1   [𝑁]   (5.12) 

𝐹𝑅𝐴02 =
[592,52 ∙ (87 + 79) + 592,52 ∙ 79] ∙ 1,19 ∙ 1,34

7990
                                               

+

409,1
7990

2
∙ 9,81 ∙ 7990 ∙ 1,1 ∙ 1,22 

𝐹𝑅𝐴02 = 2 721,81 𝑁 

Rovnice (5.11, 5.12), kde: 

𝐹01 = 𝐹02 = 592,52 𝑁 reakce v jednotlivých stranách kočky, dle rovnice (5.10); 

𝑏 = 3951,5 𝑚𝑚  vzdálenost od osy kola kočky k podpoře mostu, obr. 20; 

𝑏2 = 79 𝑚𝑚   vzdálenost od osy kola kočky k podpoře mostu, obr. 21; 

𝑙𝑛𝑜𝑠 = 7990 𝑚𝑚  délka nosníku mostu mezi plechy, dle kap. 5.2; 

𝑎𝑘 = 87 𝑚𝑚   rozvor kočky, viz tab. 3. 

𝑚𝑛 = 409,1 𝑘𝑔  hmotnost nosníku mostu, dle kap. 5.2; 

𝜙2 = 1,19   viz tab.5; 

𝛾𝑝2 = 1,34   viz tab. 5; 

𝜙1 = 1,1   viz tab. 5; 

𝛾𝑝1 = 1,22    viz tab. 5. 
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𝐹𝑅𝐵02 =
[𝐹01 ∙ 𝑎2 + 𝐹02 ∙ (𝑎𝑘 + 𝑎2)] ∙ 𝜙2 ∙ 𝛾𝑝2

𝑙𝑛𝑜𝑠
+

𝑚𝑛

𝑙𝑛𝑜𝑠

2
∙ 𝑔 ∙ 𝑙𝑛𝑜𝑠 ∙ 𝜙1 ∙ 𝛾𝑝1   [𝑁]  (5.13) 

𝐹𝑅𝐵02 =
[592,52 ∙ 7824 + 92,52 ∙ (87 + 7824)] ∙ 1,19 ∙ 1,34

7990
                                               

+

409,1
7990

2
∙ 9,81 ∙ 7990 ∙ 1,1 ∙ 1,22 

𝐹𝑅𝐵02 = 4 553,55 𝑁 

kde: 

𝐹01 = 𝐹02 = 592,52 𝑁 reakce v jednotlivých stranách kočky, dle rovnice (5.9); 

𝑎2 = 7824 𝑚𝑚  vzdálenost od osy kola kočky k podpoře mostu; 

𝑙𝑛𝑜𝑠 = 7990 𝑚𝑚  délka nosníku mostu mezi plechy, dle kap. 5.2; 

𝑎𝑘 = 87 𝑚𝑚   rozvor kočky, viz tab. 3. 

𝑚𝑛 = 409,1 𝑘𝑔  hmotnost nosníku mostu, dle kap. 5.2; 

𝜙2 = 1,19   viz tab.5; 

𝛾𝑝2 = 1,34   viz tab. 5; 

𝜙1 = 1,1   viz tab. 5; 

𝛾𝑝1 = 1,22    viz tab. 5. 

 

REAKCE V PODPORÁCH – POLOHA KOČKY UPROSTŘED NOSNÍKU S BŘEMENEM 

 

Obr. 22 Kladkostroj s břemenem uprostřed nosníku 

 

Síla působící na nosník od jedné strany kočky při zatížení s břemenem je polovina síly Fc. 

𝐹1 =
𝐹𝑐

2
   [𝑁]  (5.14) 
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𝐹1 =
5207,15 

2
  

𝐹1 = 2 603,57 𝑁   

𝐹1 = 𝐹2  

 

𝐹𝑅𝐴1 =
[𝐹1 ∙ (𝑎𝑘 + 𝑏) + 𝐹2 ∙ 𝑏] ∙ 𝜙2 ∙ 𝛾𝑝2

𝑙𝑛𝑜𝑠
+

𝑚𝑛

𝑙𝑛𝑜𝑠

2
∙ 𝑔 ∙ 𝑙𝑛𝑜𝑠 ∙ 𝜙1 ∙ 𝛾𝑝1   [𝑁]  (5.15) 

𝐹𝑅𝐴1 =
[2603,57 ∙ (87 + 3951,5) + 2603,57 ∙ 3951,5] ∙ 1,19 ∙ 1,34

7990
                              

+

409,1
7990

2
∙ 9,81 ∙ 7990 ∙ 1,1 ∙ 1,22 

𝐹𝑅𝐴1 = 6 844,50 𝑁 

𝐹𝑅𝐴1 = 𝐹𝑅𝐵1 

 

REAKCE V PODPORÁCH – KOČKA V KRAJNÍ POLOZE S BŘEMENEM 

 

Obr. 23 Kladkostroj v krajní poloze kočky s břemenem 

 

𝐹𝑅𝐴2 =
[𝐹1 ∙ (𝑎𝑘 + 𝑏2) + 𝐹2 ∙ 𝑏2] ∙ 𝜙2 ∙ 𝛾𝑝2

𝑙𝑛𝑜𝑠
+

𝑚𝑛

𝑙𝑛𝑜𝑠

2
∙ 𝑔 ∙ 𝑙𝑛𝑜𝑠 ∙ 𝜙1 ∙ 𝛾𝑝1   [𝑁]  (5.16) 

𝐹𝑅𝐴2 =
[2603,57 ∙ (87 + 79) + 2603,57 ∙ 79] ∙ 1,19 ∙ 1,34

7990
                                               

+

409,1
7990

2
∙ 9,81 ∙ 7990 ∙ 1,1 ∙ 1,22 

𝐹𝑅𝐴2 = 2 820,14 𝑁 
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Rovnice (5.15, 5.16), kde: 

𝐹1 = 𝐹2 = 2603,57 𝑁 reakce v jednotlivých stranách kočky, dle rovnice (5.14); 

𝑏 = 3951,5 𝑚𝑚  vzdálenost od osy kola kočky k podpoře mostu, obr. 22; 

𝑏2 = 79 𝑚𝑚   vzdálenost od osy kola kočky k podpoře mostu, obr. 23; 

𝑙𝑛𝑜𝑠 = 7990 𝑚𝑚  délka nosníku mostu mezi plechy, dle kap. 5.2; 

𝑎𝑘 = 87 𝑚𝑚   rozvor kočky, viz tab. 3. 

𝑚𝑛 = 409,1 𝑘𝑔  hmotnost nosníku mostu, dle kap. 5.2; 

𝜙2 = 1,19   viz tab.5; 

𝛾𝑝2 = 1,34   viz tab. 5; 

𝜙1 = 1,1   viz tab. 5; 

𝛾𝑝1 = 1,22    viz tab. 5. 

 

𝐹𝑅𝐵2 =
[𝐹1 ∙ 𝑎2 + 𝐹2 ∙ (𝑎𝑘 + 𝑎2)] ∙ 𝜙2 ∙ 𝛾𝑝2

𝑙𝑛𝑜𝑠
+

𝑚𝑛

𝑙𝑛𝑜𝑠

2
∙ 𝑔 ∙ 𝑙𝑛𝑜𝑠 ∙ 𝜙1 ∙ 𝛾𝑝1   [𝑁]  (5.17) 

𝐹𝑅𝐵2 =
[2603,57 ∙ 7824 + 2603,57 ∙ (87 + 7824)] ∙ 1,19 ∙ 1,34

7990
                                               

+

409,1
7990

2
∙ 9,81 ∙ 7990 ∙ 1,1 ∙ 1,22 

𝐹𝑅𝐵2 = 10 868,85 𝑁 

kde: 

𝐹1 = 𝐹2 = 2603,57 𝑁 reakce v jednotlivých stranách kočky, dle rovnice (5.14); 

𝑎2 = 7824 𝑚𝑚  vzdálenost od osy kola kočky k podpoře mostu; 

𝑙𝑛𝑜𝑠 = 7990 𝑚𝑚  délka nosníku mostu mezi plechy, dle kap. 5.2; 

𝑎𝑘 = 87 𝑚𝑚   rozvor kočky, viz tab. 3. 

𝑚𝑛 = 409,1 𝑘𝑔  hmotnost nosníku mostu, dle kap. 5.2; 

𝜙2 = 1,19   viz tab.5; 

𝛾𝑝2 = 1,34   viz tab. 5; 

𝜙1 = 1,1   viz tab. 5; 

𝛾𝑝1 = 1,22    viz tab. 5. 
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MAXIMÁLNÍ OHYBOVÝ MOMENT OD KLADKOSTROJE A JEHO ČÁSTÍ – BEZ BŘEMENE 

 

Obr. 24 Maximální ohybový moment od kladkostroje bez břemene 

𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥0 = 𝐹𝑅𝐴01 ∙ 𝑎 −
1

2
∙ 𝐺𝑛 ∙ 𝑔 ∙ 𝑎2 ∙ 𝜙1 ∙ 𝛾𝑝1   [𝑁𝑚]  (5.18) 

𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥0 = 3637,68 ∙ 3952 ∙ 10−3 −
1

2
∙ 51,2 ∙ 9,81 ∙ (3952 ∙ 10−3)2 ∙ 1,1 ∙ 1,22 

𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥0 = 9,112 ∙ 106 𝑁𝑚𝑚 

kde: 

𝐹𝑅𝐴01 = 3637,68 𝑁  reakce od zatížení bez břemene, střed mostu, dle rovnice (5.11); 

𝑎 = 3952 𝑚𝑚  vzdálenost od osy kola kočky k podpoře mostu; 

𝐺𝑛 = 51,2 𝑘𝑔   hmotnost 1 m nosníku mostu, dle [7] 

𝜙1 = 1,1   viz tab. 5; 

𝛾𝑝1 = 1,22    viz tab. 5. 

 

MAXIMÁLNÍ OHYBOVÝ MOMENT OD KLADKOSTROJE A JEHO ČÁSTÍ – S BŘEMENEM 

 

Obr. 25 Maximální ohybový moment od kladkostroje s břemenem 
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𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑅𝐴1 ∙ 𝑎 −
1

2
∙ 𝐺𝑛 ∙ 𝑔 ∙ 𝑎2 ∙ 𝜙1 ∙ 𝛾𝑝1   [𝑁𝑚]  (5.19) 

𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥 = 6844,50 ∙ 3952 ∙ 10−3 −
1

2
∙ 51,2 ∙ 9,81 ∙ (3952 ∙ 10−3)2 ∙ 1,1 ∙ 1,22 

𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥 = 21,786 ∙ 106 𝑁𝑚𝑚 

kde: 

𝐹𝑅𝐴1 = 6844,50 𝑁  reakce od zatížení s břemenem, střed mostu, dle rovnice (5.15); 

𝑎 = 3952 𝑚𝑚  vzdálenost od osy kola kočky k podpoře mostu; 

𝐺𝑛 = 51,2 𝑘𝑔               hmotnost 1 m nosníku mostu, dle [7]; 

𝜙1 = 1,1   viz tab. 5; 

𝛾𝑝1 = 1,22    viz tab. 5. 

 

5.4.2 VNITŘNÍ SILOVÉ ÚČINKY VODOROVNÉ 

VODOROVNÉ BOČNÍ RÁZY 

Působí zpravidla kolmo na směr jízdy a vznikají pojížděním jeřábu nebo některé jeho části. 

Velikost vodorovného bočního rázu se určí vynásobením příslušného tlaku kola součinitelem 

vodorovných bočních rázů ε [2]. U jeřábů s ručním pohonem se dle str.51 bere součinitel 

vodorovných bočních rázů ε = 0,05. Maximální ohybový moment od bočních rázů uprostřed 

nosníku mostu je dle str. 605. 

𝑀𝜀 = 𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝜀   [𝑁𝑚𝑚] (5.20) 

𝑀𝜀 = 21,786 ∙ 106 ∙ 0,05 

𝑀𝜀 = 1,089 ∙ 106 𝑁𝑚𝑚 

kde: 

𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥 = 21,786 ∙ 106 𝑁𝑚𝑚 maximální ohybový moment od kladkostroje a jeho částí 

s břemenem, dle rovnice (5.19). 

 

5.5 PROKÁZÁNÍ STATICKÉ ÚNOSNOSTI NOSNÍKU MOSTU 

Prokázání statické únosnosti má účel zabránit nadměrným deformacím při překročením meze 

kluzu materiálu, prokluzu třecích spojů, pružnostní nestabilitě a lomu nosných prvků nebo 

spojů. Používají se dynamické součinitele, určené podle [5] v kap. 5. 

NÁVRHOVÉ OHYBOVÉ NAPĚTÍ V OSE X 

𝜎𝑠𝑑,𝑥 =
𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑥
   [𝑀𝑃𝑎] 

                          (5.21) 

𝜎𝑠𝑑,𝑥 =
21,786 ∙ 106

426000
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𝜎𝑠𝑑,𝑥 = 51,14 𝑀𝑃𝑎 

kde: 

𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥 = 21,786 ∙ 106 𝑁𝑚𝑚 maximální ohybový moment s břemenem uprostřed 

mostu, dle rovnice (5.19); 

𝑊𝑥 = 426 ∙ 103 𝑚𝑚3   modul průřezu v ohybu k ose x, dle tab. 4. 

 

NÁVRHOVÉ OHYBOVÉ NAPĚTÍ V OSE Y 

𝜎𝑠𝑑,𝑦 =
𝑀𝜀

𝑊𝑦
   [𝑀𝑃𝑎] 

 (5.22) 

𝜎𝑠𝑑,𝑦 =
1,089 ∙ 106

151 ∙ 103
 

𝜎𝑠𝑑,𝑦 = 7,21 𝑀𝑃𝑎 

kde: 

𝑀𝜀 = 1,089 ∙ 106 𝑁𝑚𝑚 maximální ohybový moment od bočních rázů uprostřed 

nosníku mostu, dle rovnice (5.20); 

𝑊𝑦 = 426 ∙ 103 𝑚𝑚3   modul průřezu v ohybu k ose y, dle tab. 4. 

 

NÁVRHOVÉ SMYKOVÉ NAPĚTÍ 

𝜏𝑠𝑑 =
𝐹𝑅𝐴1 ∙ 𝑆𝑥

𝐼𝑥 ∙ 𝑠𝑝
   [𝑀𝑃𝑎] 

 (5.23) 

𝜏𝑠𝑑 =
6844,5 ∙ 241000

38,3 ∙ 106 ∙ 8,5
 

𝜏𝑠𝑑 = 5,067 𝑀𝑃𝑎 

kde: 

𝐹𝑅𝐴1 = 6844,50 𝑁  reakce od zatížení s břemenem, střed mostu, dle rovnice (5.15); 

𝑆𝑥 = 241 ∙ 103 𝑚𝑚3  statický moment poloviny průřezu, dle [7]; 

𝐼𝑥 = 38,3 ∙ 106 𝑚𝑚4  kvadratický moment průřezu v ose x, dle [7]; 

𝑠𝑝 = 8,5 𝑚𝑚   tloušťka stojiny, dle [7] 

 

VÝPOČET PROKÁZÁNÍ STATICKÉ ÚNOSNOSTI 

(
𝜎𝑠𝑑,𝑥

𝑓𝑅𝑑𝜎,𝑥
)

2

+ (
𝜎𝑠𝑑,𝑦

𝑓𝑅𝑑𝜎,𝑦
)

2

−
𝜎𝑠𝑑,𝑥 ∙ 𝜎𝑠𝑑,𝑦

𝑓𝑅𝑑𝜎,𝑥 ∙ 𝑓𝑅𝑑𝜎,𝑦
+ (

𝜏𝑠𝑑

𝑓𝑅𝑑𝜏
)

2

≤ 1 
(5.24) 

(
51,14

224,88
)

2

+ (
7,21

224,88
)

2

−
51,14 ∙ 7,21

224,88 ∙ 224,88
+ (

5,067

129,83
)

2

≤ 1 
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0,047 ≤ 1 

Splněno, nosník vyhovuje statické únosnosti. 

kde: 

𝜎𝑠𝑑,𝑥 = 51,14 𝑀𝑃𝑎  návrhové ohybové napětí v ose x, dle rovnice (5.21);  

𝜎𝑠𝑑,𝑦 = 7,21 𝑀𝑃𝑎   návrhové ohybové napětí v ose y, dle rovnice (5.22); 

𝜏𝑠𝑑 = 5,067 𝑀𝑃𝑎  návrhové smykové napětí, dle rovnice (5.23); 

𝑓𝑅𝑑𝜎,𝑥 = 224, 88 𝑀𝑃𝑎 návrhové napětí únosnosti, pro normálová napětí, určeno dle [7]; 

𝑓𝑅𝑑𝜎,𝑦 = 224,88 𝑀𝑃𝑎 návrhové napětí únosnosti, pro normálová napětí, určeno dle [7]; 

𝑓𝑅𝑑𝜏 = 129,83 𝑀𝑃𝑎  návrhové napětí únosnosti, pro smyková napětí, určeno dle [7]. 

 

5.6 SVAR MOSTU S PLECHEM 

Plechy navařené k profilu mostu na obou koncích pro upevnění k pojezdům jsou ze stejného 

materiálu jako most, a to S235JR (ekvivalent 11 373). Svar namáhán smykem, dle [3] je 

dovolené napětí ve smyku τd = 40 MPa. Délka svaru mostu s plechem je ls = 707 mm. Zvolena 

tloušťka svaru as = 5 mm, tudíž výška svaru hs = 7,07 mm. 

VÝPOČET SMYKOVÉHO NAPĚTÍ 

𝜏 =
𝐹𝑅𝐵2

0,707 ∙ ℎ𝑠 ∙ 𝑙𝑠
≤ 𝜏𝑑   [𝑀𝑃𝑎] 

 (5.25) 

𝜏 =
10868,85

0,707 ∙ 7,07 ∙ 707
 

𝜏 = 3,08 𝑀𝑃𝑎 

 

Obr. 26 Svar mostu s plechem 
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kde: 

𝐹𝑅𝐵2 = 10 868,85 𝑁          reakce od zatížení s břemenem v krajní poloze, dle rovnice (5.17); 

ℎ𝑠 = 7,07 𝑚𝑚          výška svaru; 

𝑙𝑠 = 707 𝑚𝑚                   délka svaru mostu s plechem. 

 

Porovnání s dovoleným smykovým napětím: 

                   𝜏 ≤ 𝜏𝑑 

3,08 𝑀𝑃𝑎 < 40 𝑀𝑃𝑎 

Svar vyhovuje. 
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6 NÁVRH A VÝPOČTY POJEZDŮ 

6.1 KONSTRUKCE POJEZDU 

Pojezd je vytvořen z ohýbaných plechů se vzpěrami, osazen koly (viz kap. 4.4) uloženými na 

čepech. Gumové dorazy jsou vybrány z online katalogu [22]. Spojení pojezdu s plechem 

mostu je šroubovým spojem. 

 

6.2 NÁVRH ŠROUBŮ PRO SPOJENÍ MOSTU S POJEZDEM 

Šroubový spoj je silový třecí. Vypočte se síla potřebná k předpětí spoje. Součinitel 

smykového tření ocel – ocel pro statický suchý spoj je přibližně 0,15, dle [3]. 

VÝPOČET SÍLY PŘEDPĚTÍ PRO 1 ŠROUB 

𝐹𝑖 =

𝐹𝑅𝐵2

2
𝑖 ∙ 𝑓𝑜

   [𝑁] 

(6.1) 

𝐹𝑖 =

10868,85
2

6 ∙ 0,15
 

𝐹𝑖 = 6 038,25 𝑁 

 

Obr. 27 pojezd  
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kde: 

𝐹𝑅𝐵2 = 10 868,85 𝑁      reakce od zatížení s břemenem v krajní poloze, dle rovnice (5.16); 

𝑖 = 6        počet šroubů na plechu pojezdu; 

𝑓𝑜 = 0,15       součinitel smykového tření ocel – ocel, dle [3]. 

 

Zvolené šrouby jsou imbus M16×55 8.8 dle normy DIN 912. Mez kluzu je Reš = 640 MPa. 

Vypočítá se napětí ve šroubu a poté se porovná s dovoleným napětím. 

Pro výpočty všech šroubových spojů a závitových tyčí pevnosti 8.8 v této a následujících 

kapitolách byl zvolen součinitel bezpečnosti kš = 2,5. Dovolené napětí v tahu tak pro všechny 

tyto výpočty bude shodné s hodnotou vypočtenou v rovnici (6.4) 

 

PLOCHA ŠROUBU M16 

𝑆š =
𝜋 ∙ 𝑑š

2

4
   [𝑚𝑚2] 

(6.2) 

𝑆š =
𝜋 ∙ 162

4
 

𝑆š = 201,06 𝑚𝑚2 

kde: 

𝑑š = 16 𝑚𝑚                  průměr šroubu. 

 

NAPĚTÍ VE ŠROUBU OD SÍLY PŘEDPĚTÍ 

𝜎š =
𝐹𝑖

𝑆š
   [𝑀𝑃𝑎] 

(6.3) 

𝜎š =
6038,25

201,06
 

𝜎š = 30,032 𝑀𝑃𝑎 

kde: 

𝐹𝑖 = 6 038,25 𝑁      síla předpětí pro 1 šroub, dle rovnice (6.1); 

𝑆š = 201,06 𝑚𝑚2      plocha šroubu M16, dle rovnice (6.2). 

 

DOVOLENÉ NAPĚTÍ VE ŠROUBU OD SÍLY PŘEDPĚTÍ 

𝜎𝐷 =
𝑅𝑒š

𝑘š
   [𝑀𝑃𝑎] 

(6.4) 

𝜎𝐷 =
640

2,5
 

𝜎𝐷 = 256 𝑀𝑃𝑎 
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kde: 

𝑅𝑒š = 640 𝑀𝑃𝑎 mez kluzu šroubů a závitových tyčí 8.8, viz kap. 6.2; 

𝑘š = 2,5  zvolený součinitel bezpečnosti šroubů a závitových tyčí, viz kap. 6.2. 

 

POROVNÁNÍ NAPĚTÍ VE ŠROUBU S DOVOLENÝM NAPĚTÍM 

                 𝜎š < 𝜎𝐷  

30,03 𝑀𝑃𝑎 < 256 𝑀𝑃𝑎 

Vyhovuje. 

 

6.3 VÝPOČET PŘÍČENÍ POJEZDU 

Při pojezdu jeřábu na jeřábové dráze se uvažuje vodorovná příčná síla Htpn od příčení a jiných 

nerovnoměrností. U jeřábů vedených ve směru jízdy nákolky na všech kolech při ručním 

pohonu pojezdu je výpočet příčné síly dle [1] v následujících výpočtech. 

SÍLA PŮSOBÍCÍ OD HMOTNOSTI POJEZDU A PLECHU 

Hmotnost jednoho pojezdu přibližně mpoj = 25 kg a hmotnost plechu pro most mpl = 5,75 kg. 

𝐹1𝑝𝑜𝑗 = (𝑚𝑝𝑜𝑗 + 𝑚𝑝𝑙) ∙ 𝑔   [𝑁] (6.5) 

𝐹1𝑝𝑜𝑗 = (25 + 5,75) ∙ 9,81 

𝐹1𝑝𝑜𝑗 = 301,66 𝑁 

kde: 

𝑚𝑝𝑜𝑗 = 25 𝑘𝑔 hmotnost jednoho pojezdu, ze sestavy; 

𝑚𝑝𝑙 = 5,75 𝑘𝑔 hmotnost plechu pro most, ze sestavy; 

𝑔 = 9,81 𝑚 ∙ 𝑠−2 tíhové zrychlení. 

 

SÍLA PŮSOBÍCÍ NA JEDNO KOLO POJEZDU 

𝐹1𝑘 =
𝐹1 ∙ 𝑎2 + 𝐹2 ∙ (𝑎𝑘 + 𝑎2)

4 ∙ 𝑙𝑛𝑜𝑠
+

𝑚𝑛

𝑙𝑛𝑜𝑠

2
∙ 𝑔 ∙ 𝑙𝑛𝑜𝑠 ∙

1

4
+

𝐹1𝑝𝑜𝑗

4
   [𝑁] (6.6) 

𝐹1𝑘 =
2603,57 ∙ 7824 + 2603,57 ∙ (87 + 7824)

4 ∙ 7990
+

409,1
7990

2
∙ 9,81 ∙ 7990 ∙

1

4
+

301,66

4
 

𝐹1𝑘 = 1 858,89 𝑁 

kde: 

𝐹1 = 𝐹2 = 2603,57 𝑁 reakce v jednotlivých stranách kočky, dle rovnice (5.13); 

𝑎2 = 7824 𝑚𝑚  vzdálenost od osy kola kočky k podpoře mostu; 

𝑙𝑛𝑜𝑠 = 7990 𝑚𝑚  délka nosníku mostu mezi plechy, dle kap. 5.2; 
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𝑎𝑘 = 87 𝑚𝑚   rozvor kočky, viz tab. 3.; 

𝑚𝑛 = 409,1 𝑘𝑔  hmotnost nosníku mostu, dle kap. 5.2; 

𝐹1𝑝𝑜𝑗 = 301,66 𝑁  síla působící od hmotnosti pojezdu s plechem; 

𝑔 = 9,81 𝑚 ∙ 𝑠−2  tíhové zrychlení. 

 

PŘÍČNÁ SÍLA 

𝐻𝑡𝑝𝑛 = 0,025 ∙ ∑ 𝐹1𝑘    [N] (6.7) 

𝐻𝑡𝑝𝑛 = 0,025 ∙ 4 ∙ 1858,89 

𝐻𝑡𝑝𝑛 = 185,89 𝑁 

kde: 

𝐹1𝑘 = 1 858,89 𝑁 síla působící na 1 kolo pojezdu, dle rovnice (6.6). 

 

6.4 ČEPY PRO KOLA POJEZDŮ 

Zvolený materiál čepů 11 500. dle [3] je dovolené napětí ve smyku τds = 55 MPa a dovolené 

napětí ve tlaku pd = 90 MPa. Návrh a kontrola čepů na střih a otlačení. Průměr čepu je 20 mm. 

 

Obr. 28 Řez uložení kola pojezdu pro kontrolu čepu 
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SÍLA PŮSOBÍCÍ NA ČEPY JEDNOHO POJEZDU 

𝐹č = 𝐹𝑅𝐵2 + 𝐹1𝑝𝑜𝑗   [𝑁] (6.8) 

𝐹č = 10868,85 + 301,66 

𝐹č =  11 170,51 𝑁 

kde: 

𝐹𝑅𝐵2 = 10 868,85 𝑁      reakce od zatížení s břemenem v krajní poloze, dle rovnice (5.16); 

𝐹1𝑝𝑜𝑗 = 301,66 𝑁      síla od hmotnosti pojezdu a plechu, z rovnice (6.5). 

 

PLOCHA ČEPU 

𝑆č =
𝜋 ∙ 𝑑č

2

4
   [𝑚𝑚2] 

(6.9) 

𝑆č =
𝜋 ∙ 202

4
 

𝑆č = 314,16 𝑚𝑚2 

kde: 

𝑑č = 20 𝑚𝑚 průměr čepu. 

 

KONTROLA ČEPU NA STŘIH 

𝜏č =
𝐹č

4 ∙ 𝑆č
   [𝑀𝑃𝑎] 

(6.10) 

𝜏č =
11170,51

4 ∙ 314,16
 

𝜏č = 8,89 𝑀𝑃𝑎 

kde: 

𝐹č =  11 170,51 𝑁      síla působící na čepy jednoho pojezdu, dle rovnice (6.8); 

𝑆č = 314,16 𝑚𝑚2      plocha čepu. 

 

POROVNÁNÍ S DOVOLENÝM NAPĚTÍM 

                 𝜏č ≤ 𝜏𝑑𝑠 

8,89 𝑀𝑃𝑎 < 55 𝑀𝑃𝑎 

Čep na střih vyhovuje. 
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KONTROLA ČEPU NA OTLAČENÍ 

𝑝 =
𝐹č

4 ∙ 𝑑č ∙ 𝑡𝑡
   [𝑀𝑃𝑎] 

(6.11) 

𝑝 =
11170,51

4 ∙ 20 ∙ 29
 

𝑝 = 4,82 𝑀𝑃𝑎 

kde: 

𝐹č =  11 170,51 𝑁 síla působící na čepy jednoho pojezdu, dle rovnice (6.8); 

𝑑č = 20 𝑚𝑚  průměr čepu; 

𝑡𝑡 = 29 𝑚𝑚  délka tyče na pojezdu k uložení čepu. 

 

POROVNÁNÍ S DOVOLENÝM NAPĚTÍM 

                   𝑝 ≤ 𝑝𝑑 

4,82 𝑀𝑃𝑎 < 90 𝑀𝑃𝑎 

Čep na otlačení vyhovuje. 
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7 NÁVRH PROFILU PRO DRÁHU A JEJÍCH SOUČÁSTÍ 

7.1 NÁVRH PROFILU DRÁHY 

Pro výpočet velikosti profilu dráhy byl zvolen zjednodušený výpočet, který bere v potaz 

zatížení od kol pojezdu. Výpočet tedy vypadá jako při zatížení prostého nosníku dvěma silami 

na dvou podporách. 

 

7.1.1 ZATĚŽUJÍCÍ SÍLA PŮSOBÍCÍ NA PROFIL DRÁHY (OD MOSTU VČETNĚ JEHO SOUČÁSTÍ) 

Největší síla zatěžující profil dráhy je síla Fz, která je stejně velká jako síla působící na čepy 

pojezdů Fč. Tato síla působí při poloze kočky na kraji mostu. 

𝐹𝑧 = 𝐹č   [𝑁] (7.1) 

𝐹𝑧 = 11 170,51 𝑁 

kde: 

𝐹č =  11 170,51 𝑁 síla působící na čepy jednoho pojezdu, dle rovnice (6.7); 

 

7.1.2 MAXIMÁLNÍ OHYBOVÝ MOMENT PŮSOBÍCÍ NA DRÁHU 

Ohybový moment je brán pro zatížení působící v polovině vzdálenosti mezi dvěma 

podporami dráhy. 

𝑀𝑜 = 𝐹𝑧 ∙
𝑙𝑑 − 𝑠𝑚𝑖𝑛

2
   [𝑁𝑚𝑚] 

(7.3) 

𝑀𝑜 = 11170,51 ∙
4000 − 200

2
 

𝑀𝑜 = 21,224 ∙ 106 𝑁𝑚𝑚 

kde: 

𝐹𝑧 = 11 170,51 𝑁 zatěžující síla působící na profil dráhy, dle rovnice (7.1); 

𝑙𝑑 = 4000 𝑚𝑚 délka dráhy mezi podporami; 

𝑠𝑚𝑖𝑛 = 200 𝑚𝑚 rozvor kol pojezdu mostu. 

 

7.1.3 MINIMÁLNÍ POTŘEBNÝ MODUL PRŮŘEZU V OHYBU PROFILU DRÁHY V OSE X 

Pro výpočet byl zvolen koeficient bezpečnosti pro dráhu kd = 2. 

𝑊𝑜 =
𝑀𝑜 ∙ 𝑘𝑑

𝑅𝑒
   [𝑚𝑚3] 

(7.4) 

𝑊𝑜 =
21,224 ∙ 106 ∙ 2

235
 

𝑊𝑜 = 180,63 ∙ 103 𝑚𝑚3 
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kde: 

𝑀𝑜 = 21,224 ∙ 106 𝑁𝑚𝑚   maximální ohybový moment působící na dráhu, dle rovnice (7.3); 

𝑘𝑑 = 2             součinitel bezpečnosti pro dráhu; 

𝑅𝑒 = 235 𝑀𝑃𝑎           mez kluzu materiálu S235JR, dle [3] 

 

7.1.4 VOLBA PROFILU 

Zvolen větší průřez profilu HEB 160, dle [7], z důvodu vyšší bezpečnosti.  

Tab. 6 Parametry nosníku HEB 160, zdroj hodnot [7] 

Šířka příruby b [mm] 160 

Výška průřezu h [mm] 160 

Tloušťka příruby t [mm] 13 

Tloušťka stojiny s [mm] 8 

Kvadratický moment průřezu 

k ose x 
Ixd [mm4] 24,9·106 

Modul průřezu v ohybu k ose x Wox [mm3] 311·103 

Hmotnost profilu na 1 m mm [kg·m-1] 42,6 

 

7.1.5 VELIKOST OHYBOVÉHO NAPĚTÍ V PROFILU DRÁHY 

𝜎𝑜 =
𝑀𝑜

𝑊𝑜𝑥
   [𝑀𝑃𝑎] 

(7.5) 

𝜎𝑜 =
21,224 ∙ 106 

311 ∙ 103
 

𝜎𝑜 = 68,24 𝑀𝑃𝑎 

kde: 

𝑀𝑜 = 21,224 ∙ 106 𝑁𝑚𝑚    maximální ohybový moment působící na dráhu, dle rovnice (7.3); 

𝑊𝑜𝑥 = 311 ∙ 103  𝑚𝑚3        modul průřezu v ohybu k ose x, dle tab. 6. 

DOVOLENÉ NAPĚTÍ V OHYBU V PROFILU DRÁHY 

𝜎𝐷𝑑 =
𝑅𝑒

𝑘𝑑
=    [𝑀𝑃𝑎] 

(7.6) 

𝜎𝐷𝑑 =
235

2
 

 

𝜎𝐷𝑑 = 117,5 𝑀𝑃𝑎 

kde: 

𝑅𝑒 = 235 𝑀𝑃𝑎                    mez kluzu materiálu S235JR, dle [7]; 
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𝑘𝑑 = 2                          součinitel bezpečnosti pro dráhu; 

 

POROVNÁNÍ S DOVOLENÝM OHYBOVÝM NAPĚTÍM 

                𝜎𝑜 < 𝜎𝐷𝑑 

68,24 𝑀𝑃𝑎 < 117,5 𝑀𝑃𝑎 

Napětí vyhovělo podmínce, profil vyhovuje. 

 

7.2 NÁVRH ZÁVITOVÉ TYČE PRO PODPORY DRÁHY 

Celková délka profilu dráhy je ldc = 8 200 mm. Celková hmotnost jednoho profilu dráhy je 

tedy md = 349,32 kg.  

SÍLA PŮSOBÍCÍ OD HMOTNOSTI JEDNOHO PROFILU DRÁHY 

𝐹𝑚𝑑 = 𝑚𝑑 ∙ 𝑔   [𝑁] (7.7) 

𝐹𝑚𝑑 = 349,32 ∙ 9,81 

𝐹𝑚𝑑 = 3426,83 𝑁 

kde: 

𝑚𝑑 = 349,32 𝑘𝑔 hmotnost jednoho profilu dráhy, dle kap. 7.2; 

𝑔 = 9,81 𝑚 ∙ 𝑠−2 tíhové zrychlení. 

 

SÍLA PŮSOBÍCÍ NA 1 ZÁVITOVOU TYČ  

je součtem síly Fz a třetinou síly Fmd, která znázorňuje jednu třetinu hmotnosti jednoho profilu 

dráhy. 

𝐹1𝑧 = 𝐹𝑧 +
𝐹𝑚𝑑

3
 [𝑁] 

(7.8) 

𝐹1𝑧 = 11170,51 +
3426,83

3
 

𝐹1𝑧 = 12 312,79 𝑁 

kde: 

𝐹𝑧 = 11 170,51 𝑁 zatěžující síla působící na profil dráhy, dle rovnice (7.1); 

𝐹𝑚𝑑 [N]  síla působící od hmotnosti jednoho profilu dráhy, dle rovnice (7.7). 

 

Zvolena závitová tyč M20 8.8, podle DIN 975. Mez kluzu v tahu je 640 MPa.  
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PLOCHA ZÁVITOVÉ TYČE 

𝑆𝑧1 =
𝜋 ∙ 𝑑𝑧1

2

4
   [𝑚𝑚2] 

(7.9) 

𝑆𝑧1 =
𝜋 ∙ 202

4
 

𝑆𝑧1 = 314,16 𝑚𝑚2 

kde: 

𝑑𝑧1 = 20 𝑚𝑚  průměr závitové tyče. 

 

NAPĚTÍ V ZÁVITOVÉ TYČI 

𝜎𝑧1 =
𝐹1𝑧

𝑆𝑧1
   [𝑀𝑃𝑎] 

(7.10) 

𝜎𝑧1 =
12614,45

314,16
 

𝜎𝑧1 = 40,15 𝑀𝑃𝑎 

kde: 

𝐹1𝑧 = 12 312,79 𝑁 síla působící na 1 závitovou tyč, dle rovnice (7.8); 

𝑆𝑧1 = 314,16 𝑚𝑚2 plocha závitové tyče, dle rovnice (7.9). 

 

POROVNÁNÍ NAPĚTÍ V ZÁVITOVÉ TYČI S DOVOLENÝM NAPĚTÍM 

Dovolené napětí je podle vysvětlení v kap. 6.2 a podle rovnice (6.4). 

𝜎𝑧1 < 𝜎𝐷  

40,15 𝑀𝑃𝑎 < 256 𝑀𝑃𝑎 

Závitová tyč vyhovuje.  

 

7.3 NÁVRH ŠROUBŮ PRO UCHYCENÍ DRÁHY 

SÍLA PŮSOBÍCÍ NA 1 ŠROUB  

Je poloviční oproti síle působící na závitovou tyč. 

𝐹1š𝑟 =
𝐹1𝑧

2
   [𝑁] 

(7.11) 

𝐹1š𝑟 =
12312,79

2
 

𝐹1š𝑟 = 6 156,40 𝑁 
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kde: 

𝐹1𝑧 = 12 312,79 𝑁 síla působící na 1 závitovou tyč, dle rovnice (7.8). 

 

Zvoleny šrouby se šestihrannou hlavou s lícem M16×50 8.8 dle normy DIN 6921. Hodnoty 

meze kluzu a velikost plochy zůstávají shodné s hodnotami šroubů pro spojení pojezdu 

s plechem mostu (viz kap. 6.2). 

NAPĚTÍ VE ŠROUBU PRO DRÁHU 

𝜎š𝑟 =
𝐹1š𝑟

𝑆š
   [𝑀𝑃𝑎] 

(7.12) 

𝜎š𝑟 =
6307,22

201,06
 

𝜎š𝑟 = 31,37 𝑀𝑃𝑎 

kde: 

𝐹1š𝑟 = 6 156,40 𝑁 síla působící na 1 šroub, dle rovnice (7.11); 

𝑆š [mm2]  plocha šroubu M16. 

 

POROVNÁNÍ NAPĚTÍ VE ŠROUBU S DOVOLENÝM NAPĚTÍM 

Dovolené napětí zde také podle vysvětlení v kap. 6.2 a podle rovnice (6.4) 

               𝜎š𝑟 < 𝜎𝐷  

31,37 𝑀𝑃𝑎 < 256 𝑀𝑃𝑎 

Šroub vyhovuje. 
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7.4 UPEVNĚNÍ DRÁHY KE STŘEŠNÍ KONSTRUKCI 

Profily dráhy budou připevněny ke střešní konstrukci přes vytvořené svorkové spoje 

jednotlivých konzol. Připojení bude pomocí šroubů se šestihrannou hlavou s lícem M16×65 

dle normy DIN 6921. Nosníky střešní konstrukce budou mít rozměry jako válcovaný profil 

HEB 140, tudíž je horní část konzoly vytvořena pro rozměry tohoto profilu. 

 

 

  

Obr. 29 Detail konzole pro uchycení profilu dráhy 
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7.5 DORAZY POJEZDŮ NA KONCÍCH PROFILŮ DRÁHY 

Dorazy jsou z ohnutého plechu s navařenou vzpěrou. Jsou připevněny k nosníku pomocí 

šroubů imbus M10×35 podle normy DIN 912. 

 

7.6 VEDENÍ KABELÁŽE 

Na dráhu jsou navařeny ocelové tyče obdélníkového průřezu s dírou pro prostrčení a uchycení 

ocelového vodicího lanka. Kabelová vlečka a lanko viz kap. (4.6) a kap. (4.7). 

 

Obr. 30 Doraz na profilu dráhy 
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ZÁVĚR 
Cílem této práce byl konstrukční návrh manipulačního zařízení pro skleněné tabule. Bylo 

požadováno využití podtlakových přísavek k manipulaci se skleněnými tabulemi. V úvodní 

části byla provedena rešerše druhů často používaných manipulačních zařízení a podtlakových 

zvedáků. Následně bylo uvedeno, jaké velikosti skleněných tabulí budou používány a byla 

uvedena klasifikace zařízení. 

V další části práce byl pro konstrukční řešení zvolen typ konstrukce a volba komponent 

zařízení. Konstrukce byla určena jako podvěsná mostová a byla připevněna svorkovými spoji 

pomocí konzol se závitovými tyčemi k profilům střešní konstrukce. Nosníky pro most a dráhu 

jsou normalizované profily HEB.  

Výpočtová část se zabývala nejprve návrhem nosníku mostu, která vycházela z podkladů a 

norem pro konstrukce jeřábů. Byl zvolen průřez profilu a následně vypočtena zatížení 

působící na most v různých polohách postrkové kočky a únosnost nosníku. Most byl přivařen 

k plechům, které jsou šroubovými spoji spojeny s oběma pojezdy. Bylo vypočteno napětí 

působící ve svaru, dále napětí ve šroubech od síly předpětí. Dále výpočet příčné síly na pojezd 

a kontrola napětí v jednotlivých čepech pojezdů. Poté byl podle výpočtu zvolen profil dráhy a 

vyřešena kontrola napětí působícího v profilu od jeho zatížení. Navrženy byly také šrouby pro 

spoj dráhy s konzolou, šroubovice konzole a dorazy pojezdů na koncích profilů dráhy. 

Konstrukční návrh manipulačního zařízení byl vytvořen v programu Autodesk Inventor. 

Z návrhu je vytvořena také přiložená výkresová dokumentace.  
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a [mm] vzdálenost od osy kola kočky k podpoře mostu 

a2 [mm] vzdálenost od osy kola kočky k podpoře mostu 

ak [mm] Rozvor kol kočky 

as [mm] Tloušťka svaru 

b [mm] vzdálenost od osy kola kočky k podpoře mostu 

b2 [mm] vzdálenost od osy kola kočky k podpoře mostu 

dč [mm] Průměr čepu 

dš [mm] Průměr šroubu 

dz1 [mm] Průměr závitové tyče 

E [MPa] Modul pružnosti oceli v tahu 

f [mm] Výpočet průhybu od zatížení dvěma silami 

F01 [N] Síla od kladkostroje bez břemene na jednu stranu kočky 

F02 [N] Síla od kladkostroje bez břemene na jednu stranu kočky 

F1 [N] Síla působící na nosník od jedné strany kočky při zatížení s břemenem 

F1k [N] Síla působící na 1 kolo pojezdu 

F1poj [N] Síla působící od hmotnosti pojezdu a plechu 

F1šr [N] Síla působící na 1 šroub 

F1Z [N] Síla působící na 1 závitovou tyč 

F2 [N] Síla působící na nosník od jedné strany kočky při zatížení s břemenem 

fb [mm] Průhyb od zatížení s břemenem 

Fc [N] Celková síla od všech součástí 

fc [mm] Celkový průhyb 

Fč [N] Síla působící na čepy jednoho pojezdu 

fd [mm] Dovolený průhyb 

Fi [N] Síla předpětí pro 1 šroub 

fm [mm] Průhyb od vlastní hmotnosti nosníku 

Fmd [N] Síla působící od hmotnosti jednoho profilu dráhy 

fo [-] součinitel smykového tření ocel – ocel 

FRA01 [N] Reakce při poloze kočky uprostřed nosníku bez břemene 

FRA02 [N] Reakce při poloze kočky v krajní poloze bez břemene 

FRA1 [N] Reakce při poloze kočky uprostřed nosníku s břemenem 
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FRA2 [N] Reakce při poloze kočky v krajní poloze s břemenem 

FRB01 [N] Reakce při poloze kočky uprostřed nosníku bez břemene 

FRB02 [N] Reakce při poloze kočky v krajní poloze bez břemene 

FRB1 [N] Reakce při poloze kočky uprostřed nosníku s břemenem 

FRB2 [N] Reakce při poloze kočky v krajní poloze s břemenem 

fRdσ,x [MPa] návrhové napětí únosnosti pro normálová napětí 

fRdσ,y [MPa] návrhové napětí únosnosti pro normálová napětí 

fRdτ [MPa] návrhové napětí únosnosti pro smyková napětí 

Fz [N] Největší síla zatěžující profil dráhy 

g [m·s-2] tíhové zrychlení 

Gk [kg] Hmotnost od postrkové kočky, kladkostroje a podtlakového zvedáku 

hs [mm] Výška svaru 

Htpn [N] Příčná síla 

i [-] počet šroubů na plechu pojezdu 

Ixm [mm4] Minimální kvadratický moment průřezu k ose x 

Ix [mm4] Kvadratický moment průřezu k ose x 

kd [-] Součinitel bezpečnosti pro dráhu 

kš [-] zvolený součinitel bezpečnosti šroubů a závitových tyčí 

ld [mm] Délka dráhy mezi podporami 

ldc [mm] Celková délka profilu dráhy 

lnos [mm] Délka nosníku mostu mezi plechy 

ls [mm] Délka svaru na profilu délka svaru mostu s plechem 

mc [kg] Hmotnost všech zavěšených součástí 

md [kg] Celková hmotnost jednoho profilu dráhy 

mkl [kg] Hmotnost kladkostroje 

mn [kg] celková hmotnost nosníku 

Mo [Nmm] Maximální ohybový moment působící na dráhu 

Momax [Nmm] Maximální ohybový moment od kladkostroje a jeho částí s břemenem 

Momax0 [Nmm] Maximální ohybový moment od kladkostroje a jeho částí bez břemene 

mp [kg] Hmotnost postrkové kočky 

mpl [kg] Hmotnost jednoho plechu pro most 

mpoj [kg] Hmotnost jednoho pojezdu 

mzv [kg] Hmotnost podtlakového zvedáku 
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Mε [Nmm] Maximální ohybový moment od bočních rázů uprostřed nosníku mostu 

p [MPa] Tlakové napětí v čepu 

pd [MPa] Dovolené napětí ve tlaku 

Q [kg] Hmotnost skleněné tabule 

Re [MPa] Mez kluzu materiálu S235JR 

Reš [MPa] Mez kluzu šroubů a závitových tyčí 8.8 

sč [mm2] Plocha čepu 

Smin [mm] Rozvor kol pojezdu mostu 

sp [mm] Tloušťka stojiny 

sš [mm2] Plocha šroubu M16 

Sx [mm3] statický moment poloviny průřezu 

Sz1 [mm2] Plocha závitové tyče 

tt [mm] délka tyče na pojezdu k uložení čepu 

Wo [mm3] Minimální potřebný modul průřezu v ohybu profilu dráhy v ose x 

Wox [MPa] modul průřezu v ohybu k ose x 

Wx [mm3] modul průřezu v ohybu k ose x 

Wy [mm3] modul průřezu v ohybu k ose y 

γp1 [-] Bezpečnostní součinitel 

γp2 [-] Bezpečnostní součinitel 

ε [-] součinitel vodorovných bočních rázů 

σD [MPa] Dovolené napětí ve šroubu od síly předpětí 

σDd [MPa] Dovolené napětí v ohybu v profilu dráhy 

σo [MPa] Velikost ohybového napětí v profilu dráhy 

σsd,x [MPa] Návrhové ohybové napětí v ose x 

σsd,y [MPa] Návrhové ohybové napětí v ose y 

σš [MPa] Napětí ve šroubu od síly předpětí 

σšr [MPa] Napětí ve šroubu pro dráhu 

σz1 [MPa] Napětí v závitové tyči 

τ [MPa] Smykové napětí 

τč [MPa] Střihové napětí v čepu 

τd [MPa] Dovolené napětí ve smyku 

τds [MPa] Dovolené napětí ve smyku 

τsd [MPa] Návrhové smykové napětí 
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Ф1 [-] Dynamický součinitel 

Ф2 [-] Dynamický součinitel 
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