
  



  



 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAKT 

Práce obsahuje funkční výpočet zdvihového ústrojí, konstrukční návrh a pevnostní kontrolu 

nosné konstrukce jeřábu v souladu se zadanými parametry. Součástí bakalářské práce je 

částečná výkresová dokumentace. 
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ABSTRACT 

The work contains a functional calculation of the lifting device, structural design and 

strength control of the supporting structure of the crane in accordance with the specified 

parameters. Part of the bachelor's thesis is a partial drawing documentation. 
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ÚVOD 

Jeřáby jsou již po celá století nedílnou součástí při přemisťování břemen. Proto se neustále 

vyvíjejí a zdokonalují. Ačkoliv se vyskytuje velké množství manipulačních zařízení na trhu 

v současné době, tak se jeřáby řadí k nejvyužívanějším strojům. Je mnoho konstrukčních 

provedení, a proto mají jeřáby široké využití. Mezi jeřáby se řadí například dílenský zvedák 

s nosností v řádech stovek kilogramů, jeřáby s nosností v řádu tisíců tun. Velká část jeřábů je 

využívána v odvětví lodní dopravy, kde jsou jeřáby nutné k naložení rozměrných nákladů 

na přepravní lodě. Potřebné jsou i jeřáby nesoucí samotné lodě, které slouží při jejich stavbě 

nebo opravě. 

Bakalářská práce se zabývá návrhem mobilního portálového jeřábu, Obr. 1 sloužícího 

pro přepravu plachetnic v přístavech o hmotnosti do 10 tun. V práci budou představeny 

jednotlivé druhy jeřábů, jejich historický vývoj, jednotlivé části navrhovaného jeřábu a další 

způsoby využití. Jako zdroj energie pro zvolený typ jeřábu byla zvolena elektřina dodávaná 

díky motorgenerátor se spalovacím motorem. V další části práce, bude proveden funkční 

výpočet zdvihacího ústrojí. Navržení průměru a typu lana dle normy ČSN ISO 13001−3−2, 

rozměry vodicích, vyrovnávacích kladek a lanového bubnu. Součástí práce bude navržení 

kladnice s vahadlem. Závěrem bude provedena pevnostní kontrola nosné konstrukce jeřábu 

společně s výkresy sestavy kladnice a sestavy vahadla. 

 

 

Obr. 1 Mobilní portálový jeřáb firmy AICRANE [1] 
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1 HISTORIE 

Jednou z první dochovaných záznamů o použití zdvihacího zařízení byl v období kolem roku 

2000 př. n. l. a to ve Starověkém Egyptě při stavbě pyramid. Při stavbě byla průměrná 

hmotnost jednoho bloku kamene asi 2 až 3 tuny. Ovšem některé nosné kameny umístěné 

ve spodní části pyramidy měly dokonce více než 50 tun. [2] 

Za prvního předchůdce jeřábu by se dalo považovat využívání kladky, pomocí které 

ve Starém Řecku a Římě hojně byla využívána pro čerpání vody ze studny. Pro zdvih břemen 

se kladky využívaly pro změnu orientace tažné síly, která člověku z ergonomického hlediska 

více vyhovovala. Později se začalo využívat více kladek, což má za následek změnu 

převodového poměru a umožnit, tak zvedat daleko těžší břemena. Mohla se využívat tažná 

síla zvířat či jiného zdroje energie, např. vodního mlýnu. S postupným vývoje bylo třeba 

zvedat stále větší a těžší náklady, kde už dřevěné konstrukce nestačily a bylo potřeba tento 

materiál nahradit, aby zastával stejné nebo lepší vlastnosti předcházejícího materiálu. 

S příchodem průmyslové revoluce se hlavním používaným materiálem stávala litina a ocel. 

V průmyslové revoluci se zdrojem energie stávaly parní motory. [2] 

Po průmyslové revoluci ve vývoji vznikl pojízdný jeřáb. Pojízdný jeřáb byl kombinací 

výložníku a mobilního podvozku. Ten mohl být kolejový, pásový anebo kolový. Příkladem 

kolejového mobilního jeřábu byly jeřáby bývalého východoněmeckého závodu S.M. Kirova 

Lipsko řady EDK, které byly požívány i pro práci v přístavech např. EDK 1000 viz Obr. 2. 

Zmíněný jeřáb byl předchůdcem jeřábu, kterým bude vypracován v této bakalářské práci. [3] 

 

 

Obr. 2 Přístavní kolejový jeřáb EDK 1000 
Zdroj: https://www.bahnbilder.de/bild/Tschechien~Bahndienstfahrzeuge~Schienenkran/947184/edk-

im-hafen-von-decin-11062016.html 
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2 ROZDĚLENÍ 

Jeřáby lze dělit podle mnoha kritérií, jako např.: velikost, typ břemene, pohon, celkový tvaru 

jeřábu atd. 

1) Celkový tvar jeřábu 

• mostové jeřáby 

−  Jsou nejčastěji využívány ve výrobních halách, kde zabezpečují plynulý 

průběh výroby a logistiky. Jsou umístěny těsně pod stropem, tudíž umožňují 

plně využít jejich prostor. Mohou být jednonosníkové nebo dvounosníkové. 

[4] 

• portálové a poloportálové jeřáby 

− Oproti mostovým jeřábům, portálové jeřáby nejsou umístěny u stropů hal, ale 

nosník je upevněn ke stojinám. Pohybují se po drahách blíže specifikovaných 

např. kolejnice nebo libovolně, pokud je pojezd jeřábu řešen např. otočnými 

pryžovými koly. Poloportálové jeřáby najdou své využití zejména, pokud 

není nutné, nebo možné z jiného důvodu využívat celou šířku dílny. Jeden 

konec jeřábu se pohybuje na úrovni země, kde je nosník uložen na stojinu, 

na druhé straně jeřábu je pojezd umístěn na vyvýšené dráze, připevněné 

ke stěně či jiné konstrukci. [5] 

• sloupové a věžové jeřáby 

− Dříve používané věžové jeřáby na kolejových podvozcích byly nahrazeny 

v stacionárními věžovými jeřáby, které pro svoji délku výložníku umožňují 

dostatečně velký manipulační prostor. Sloupové jeřáby se vyskytují 

např. v dílnách. Ovládají se například pomocí dálkového ovládání a otočného 

výložníku upevněného otočně k nosnému sloupu. [6] 

• konzolové jeřáby 

− Hlavní částí je otočné rameno, které je připevněno k nosné konzoli. Ta může 

být uchycena buď ke sloupu v hale nebo na zdi. [7] 

• silniční a kolejové jeřáby 

− Jejich výhodou je samostatný pohyb po stavbě nebo komunikaci a tím pádem 

jejich flexibilita. Kvůli své mobilní konstrukci, nevynikají vysokou nosností 

ani výškou zdvihu. Jsou používány tři základní typy podvozku: kolový, 

automobilový nebo pásový. [6] 

• plovoucí jeřáby 

− Tento typ jeřábu je pevně připojen k lodi, která je vhodná pro usazení jeřábu. 

Některé větší typy oceánských jeřábů, mohou mít vlastní zázemí pro posádku 

nebo elektrárnu jako vlastní zdroj energie. Mechanismy jeřábů bývají 

zpravidla poháněny elektricky, kdy je zdrojem energie motorgenerátor se 

spalovacím motorem. Při činnosti v okolí pobřeží není nutné vlastního zdroje 

energie, ta může být dodána z pobřeží. [8] 

• lanové jeřáby 

− Charakteristickým prvkem jsou lana, napnuté mezi dvěma věžemi, jejichž 

rozpětí se pohybuje v řádů stovek metrů. Pojízdná kočka připevněná k lanům, 

umožňuje manipulaci s břemenem. Lano se navíjí na bubny navijáků. [6] 

Navrhovaný jeřáb spadá do kategorie portálové a poloportálové jeřáby. Jedná se tedy 

konkrétně o portálový jeřáb, s konstrukcí ve tvaru U. 
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2) Druh pohonu 

• elektrický, 

• pomocí spalovacího motoru, 

• hydraulický, 

• pneumatický, 

• ruční, 

• (dříve parní). 

Druh pohybu se volí v závislosti na více faktorech. Jedním z hlavních faktorů je typ a druh 

jeřábu. Nesmí být opomenut možný zdroj dodávané energie, kterým byl v našem případě 

elektrický diesel agregát. 

3) Druh pohybu 

• nepojízdné, 

• pojízdné, 

• otočné, 

• plovoucí, 

• se sdruženými pohyby. 

Tato bakalářská práce se bude zabývat pojízdným jeřábem. Na rozdíl od jeřábů nepojízdných, 

které nemění své stanoviště a přesun břemena probíhá buď otočením výložníku nebo 

pojezdem jeřábové kočky. Navrhovaný jeřáb své stanoviště mění pojížděním a tím se zvyšuje 

jeho rozsah využitelnosti. 

4) Druh práce a místo použití 

Jeřáby se dají provozovat na mnoha různých místech, a proto je jejich obecné vypsaní složité. 

Například to mohou být jeřáby montážní, hutní, dílenské, nádvorní, stavební, železniční, 

přístavní atd. Byl uvažován provoz navrhovaného jeřábu zejména v přístavech, kde byl 

očekáván pojezd po betonové ploše, která je nejčastější v přístavech. Pro návrh jeřábu bylo 

důležité zvýšené riziko koroze, které bylo způsobeno mořskou vodou nebo vlivem 

povětrnostních podmínek charakterizující místo provozu. Všechny tyto parametry byly 

při návrhu jeřábu zohledněny. 

Závěrem těchto čtyř základních dělení byl získán název jeřábu, který je: přístavní elektrický 

portálový jeřáb. [9] 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V České republice není tento typ přístavních jeřábů obvyklý. Ve světě je tento typ jeřábů 

využíván hlavně v přístavech. Toto konstrukční řešení jeřábu našlo uplatnění nejen 

v přístavech, ale i v dalších oblastech pro manipulaci s břemeny atypických tvarů. 

 

3.1 HT CRANE 

Jeřáby firmy HT Crane jsou zkonstruovány tak, aby mohly bezpečně nejen manipulovat 

s loděmi v přístavech, ale i pro manipulaci na stavbách či jiných pracovištích zdvihat 

například dlouhé traverzy nebo cívky s navinutými dráty viz Obr. 3. [10] 

 

Obr. 3 Příklady jeřábů firmy HT Crane [10] 

 

3.2 DOWEL 

Další firmou vyrábějící jeřáby podobné konstrukce je firma založená v roce 1955 DOWEL 

v Číně. Na Obr. 4 lze vidět jeden z produktů této firmy. Jedná se o jeřáb stejného typu, jakým 

se zabývá tato bakalářská práce. Výrobce uvádí nosnost jeřábu od 10 do 800 tun. Často jsou 

ke konstrukci připevněny ráfkové podpěry. Plní zejména bezpečnostní funkci. Pokud dojde 

k poškození pneumatiky a následné ztrátě tlaku, došlo by k naklonění celého jeřábu a tím 

pádem i posunutí těžiště na stranu. Jeřáb se o ráfek opře a obsluha bude schopna pneumatiky 

opravit a dostat jeřáb opět do vodorovné polohy. Vedle každého kola je umístěné nouzové 
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tlačítko, které lze kdykoliv, nezávisle na prováděné operaci, stisknout a z libovolné polohy 

stroj zastavit. Pro zvýšení odolnosti proti korozi je užito speciálních barev, které současně 

zvyšují životnost konstrukce. [11] 

 

Obr. 4 Mobilní portálový jeřáb firmy Dowell [11] 

 

3.3 AICRANE 

Další typ jeřábu, který se podobá jeřábu řešeném v této práci je zobrazen na Obr. 5, navržen 

firmou AICRANE. Loď je zdvihaná pomocí separátně řiditelných zdvihů, avšak v bakalářské 

práci z důvodů nižšího maximálního dovoleného zatížení jsou užity pouze dva páry zdvihů. 

Uvedený jeřáb disponuje horním nosníkem ve tvaru U. V horní části s přístupovým 

montážním otvorem pro možné sestavení jeřábu. Pohyb je umožněn díky otočným pryžovým 

kolům, které zajistí plynulý a bezpečný pohyb po přístavu. Uvedený jeřáb se dále liší 

pohonem a řízením. Jeřáb firmy AICRANE má energii rozváděnou pomocí hydraulických 

obvodů a je řízen z kabiny umístěné na samotném jeřábu. Jeřáb řešený v bakalářské práce 

bude poháněn elektricky a jeho řízení bude provedeno dálkovou ovládací jednotkou. [1] 

 

Obr. 5 Konstrukční řešení jeřábu firmou AICRANE [1] 
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4 ZADANÉ PARAMETRY JEŘÁBU 

 

Tab. 1 Zadané parametry jeřábu 

typ jeřábu portálový 

nosnost 10 tun 

zdvih 8 m 

pohon elektrický 

typ zdvihané lodě plachetnice 
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5 NÁVRH KONKRÉTNÍ ZDŮVODNĚNÉ KONCEPCE A 

KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ 
Uvedený model viz Obr. 6 vytvořený v programu Autodesk Inventor Professional 2020 

představuje řešený model jeřábu, kterým se bude zabývat tato bakalářská práce. Boční a 

přední pohled je uveden na Obr. 7. Jednotlivé části jsou podrobněji popsány v následujících 

kapitolách. Průhlednými komponenty se práce nezabývá, avšak jsou nedílnou součástí 

pro správnou funkci jeřábu a mohly by být řešením např. navazující diplomové práce. 

 

Obr. 6 Vlastní konstrukce jeřábu [0] 

 
Obr. 7 Boční a přední pohled jeřábu [0] 
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6 KLASIFIKACE DLE NORMY ČSN ISO 4301 

6.1 KLASIFIKACE MOSTOVÝCH A PORTÁLOVÝCH MOSTOVÝCH JEŘÁBU DLE 

ČSN ISO 4301−5 

Jednotlivé mechanismy jeřábu i jeřáb jako celek musí být klasifikován v souladu s normou 

ČSN ISO 4301−5. Jeřáb, kterým se zabývá tato bakalářská práce se dle použití řadí 

do kategorie lodní vykládací jeřáby. Tato kategorie se dle Tab. 2 − Vzor klasifikace 

mostových a portálových mostových jeřábů a jejich mechanismů ve vztahu k použití jeřábu 

uvedené v normě na str. 3 řadí do skupinové klasifikace zařízení jako celku A7, jednotlivé 

skupinové klasifikace mechanismu jako celku jsou pro zdvih M8, pojezd kočky M6 a pojezd 

jeřábu M7.  

 
Tab. 2 Vzor klasifikace mostových a portálových mostových jeřábů a jejich mechanismů ve vztahu 

k použití jeřábu [12] 

Číslo Použití 

Skupinová 

klasifikace 

zařízení 

jako celku 

Skupinová klasifikace 

mechanismu jako ceku 

Zdvih 
Pojezd 

kočky 

Pojezd 

jeřábu 

6a) 

6b) 

Jeřáb na skládce 

Jeřáb na skládce 

A3 

A6 

M4 

M6 

M3 

M5 

M4 

M6 

7 Lodní vykládací jeřáb A7 M8 M6 M7 

8a) 

8b) 

Jeřáb pro manipulaci 

s kontejnery 

Jeřáb pro překládku 

kontejnerů z lodí 

A5 

A5 

M6 

M6 

M6 

M6 

M6 

M4 

 

Přesnější využití jeřábu byl proveden dle normy ČSN ISO 4301−1. [13] 

6.2 SKUPINOVÁ KLASIFIKACE JEŘÁBU JAKO CELKU DLE ČSN ISO 4301−1 

6.2.1 TŘÍDA VYUŽÍVÁNÍ 

Mobilní jeřáby se užívají pro řadu různých typů úkonů, proto se třída využití volí na základě 

zkušeností. Celkový součet všech provozních cyklů při životnosti zdvihacího zařízení je 

celkové množství provozních cyklů. Životnost jeřábu se určuje v závislosti na ekonomických 

a technických parametrech, morálního zastarání stroje a vnějších vlivech. Pro zjednodušenou 

orientaci, se třídy využívání rozdělily do deseti tříd o určitých maximálních provozních 

cyklech. Aby mohla být provedena klasifikace, uvažuje se, že provozní cyklus započne 

v moment, kdy je břemeno nachystáno ke zdvižení a končí v moment, kdy je jeřáb nachystaný 

pro zvednutí dalšího břemene. 
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Maximální počet provozních cyklů volím na 5⸱105, což dle normy ČSN ISO 4301−1 odpovídá 

pravidelnému využívání středního stupně o třídě využívání U5. [14] 

 

6.2.2 STAV ZATĚŽOVÁNÍ 

Další důležitý parametr při klasifikaci je stav zatěžování, to představuje počet zvednutí 

břemene o dané hmotnosti v závislosti na nosnost jeřábu. Stav zatěžování je rozdělen do čtyř 

stupňů, kde každý stupeň má přiřazen určitou číselnou hodnotu jmenovitého spektra zatížení. 

Protože nejsou známe čestnosti zvedání a hmotnosti břemen, kupující a výrobce se dohodnou, 

jaký ze čtyř stavů zatěžování zvolí. Jedná se tedy o střední velikost stavu zatěžování Q2, 

kterému odpovídá jmenovitý součinitel spektra zatížení Kp = 0,25. Jeřáb bude zvedat 

bezpečná pracovní břemena častěji a střední břemena obvykle. [14] 

 

6.2.3 SKUPINOVÁ KLASIFIKACE JEŘÁBU JAKO CELKU 

Tato klasifikace se určí dle tabulky − Skupinová klasifikace jeřábu jako celku v normě 

ČSN ISO 4301−1, dle dříve určených parametrů stavu zatěžování a třídy využívání. Norma 

tedy udává skupinovou klasifikaci jako celku A7. [14] 

6.3 KLASIFIKACE MECHANISMU ZDVIHU 

6.3.1 TŘÍDA VYUŽÍVÁNÍ MECHANISMU ZDVIHU 

Rozděluje se do deseti tříd, každé třídě využívání odpovídá určitá celková doba využívání 

v hodinách. Celkovou dobu využívání lze určit z očekávaného hodinového využité během 

dne, množství pracovních dnů během roku a množství let očekávaného využívání. 

V normě ČSN ISO 4301−1 je uvažováno využívání pouze v době zatížení mechanismu. 

Uvedená hodnota celkové doby využívání je pouze teoretická komerční hodnota, užívaná 

pro konstrukci jednotlivých součástí mechanismů. Celková doba využití mechanismu zdvihu 

odpovídá hodnotě 6 300 hodin, jedná se tedy o třídu využívání T5, pravidelné přerušované. 

[14] 

 

6.3.2 STAV ZATĚŽOVÁNÍ MECHANISMU ZDVIHU 

Stav zatěžování mechanismu určuje, jestli je mechanismus používaný v oblasti sníženého 

nebo maximálního zatížení. Mechanismus bude namáhán maximálním zatížením častěji a 

obvykle na něj bude působit střední zatížení, třída zatěžování je L2. Jmenovitý součinitel 

spektra má potom hodnotu Km = 0,25. [14] 

6.3.3 URČENÍ KLASIFIKACE MECHANISMU ZDVIHU 

Klasifikace mechanismu zdvihu M5 byla zvolena v závislosti na stavu zatěžování a třídy 

využívání mechanismu zdvihu. [14] 

6.4 KLASIFIKACE MECHANISMU POJEZDU KOČKY 

6.4.1 TŘÍDA VYUŽÍVÁNÍ MECHANISMU POJEZDU KOČKY 

Uvažuji celkovou dobu využití mechanismu pojezdu kočky 6 300 hodin, pravidelného 

přerušovaného využívání, tato numerická hodnota odpovídá třídě využívání T5. [14] 
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6.4.2 STAV ZATĚŽOVÁNÍ MECHANISMU POJEZDU KOČKY 

Mechanismus pojezdu kočky bude středně zatěžován − L2, bude tedy na něj působit 

maximální zatížení častěji a střední zatížení obvykle. Velikost jmenovitého součinitele spektra 

je roven Km = 0,25. [14] 

6.4.3 URČENÍ KLASIFIKACE MECHANISMU POJEZDU KOČKY 

V závislosti na dříve zvolené třídě využívání a stavu zatěžování, byla určena klasifikace 

mechanismu pojezdu kočky − M5. [14] 

6.5 KLASIFIKACE MECHANISMU POJEZDU JEŘÁBU 

6.5.1 TŘÍDA VYUŽÍVÁNÍ MECHANISMU POJEZDU JEŘÁBU 

Mechanismus pojezdu jeřábu bude pravidelně přerušovaně využíván po dobu 6 300 hodin, 

pojezd jeřábu patří do třídy využívání T5. [14] 

6.5.2 STAV ZATĚŽOVÁNÍ MECHANISMU POJEZDU JEŘÁBU 

Pojezd jeřábu bude častěji vystaven maximálnímu zatížení a střednímu zatížení obvykle, 

jedná se o střední stav zatěžování L2 s velikostí jmenovitého součinitele spektra Km = 0,25. 

[14] 

6.5.3 URČENÍ KLASIFIKACE MECHANISMU POJEZDU JEŘÁBU 

Norma udává při středím zatěžování (L2) a třídě využívání po dobu 6 300 hodin (T5) 

klasifikaci mechanismu pojezdu jeřábu M5. [14] 
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7 FUNKČNÍ VÝPOČET ZDVIHACÍHO ÚSTROJÍ 

7.1 SCHÉMA ZVOLENÉHO KLADKOSTROJE 

Obr. 8 znázorňuje zvolené lanování, které bylo použito. 

 

Obr. 8 Schéma zvoleného kladkostroje [0] 

kde: ns − počet pevných kladek mezi pohyblivou částí a lanovým bubnem 

nm − počet nosných průřezů lana 

 

7.2 VÝPOČET KLADKOSTROJE 

7.2.1 PŘEVOD KLADKOSTROJE 

Převod kladkostroje se určí poměrem počtu nosných průřezů lana ku počtu navíjených lan 

na buben. [9] 

𝑖𝑘 =
𝑛𝑚

𝑧𝑛
=

4

1
= 4 (1)  

kde: 

nm počet nosných průřezů lana  [−] 

zn počet návinů    [−] 

ik převodový poměr   [−] 

7.2.2 ÚČINNOST KLADKOSTROJE 

Celková účinnost zvoleného kladkostroje viz Obr. 7 Schéma zvoleného kladkostroje, je 

vypočtena dle následujícího vzorce [15], str. 13. 



BRNO 2020 

 

 

25 
 

FUNKČNÍ VÝPOČET ZDVIHACÍHO ÚSTROJÍ 

𝜂𝑡𝑜𝑡 =  
(𝜂𝑠)𝑛𝑠

𝑛𝐿
 ⸱ 

1 −  (𝜂𝑠)𝑛𝑚

1 −  𝜂𝑠
=  

(0,985)1

4
 ⸱ 

1 −  (0,985)4

1 −  0,985
= 0,963  (2)  

kde: 

𝜂tot celková výsledná účinnost       [−] 

𝜂s účinnost jedné kladky uložené na valivých ložiscích, dle [15], 

str. 13 𝜂s = 0,985        [−] 

ns počet pevných kladek mezi pohyblivou částí a lanovým bubnem, 

dle [15], str. 13 ns = 1        [−] 

nL lanový převod, dle [15], str. 13 nm = 4     [−] 

7.3 NÁVRH LANA 

Zdvih břemen je u jeřábu zajištěn pomocí lan, proto se na jejich návrh klade velký důraz. 

Lano musí být navrženo v souladu s normou ČSN EN 13001−3−2. Bude proveden návrh 

pohyblivého lana, které je namáháno ohýbáním a zatížením. Tyto účinky dávají vzniknout 

dalšímu únavovému účinku, ten se v této normě popisuje parametrem historie síly v laně, 

který je nezávislí na čase. 

7.3.1 SOUČINITEL ZVÝŠENÍ NÁVRHOVÉ SÍLY 

Dle [15], str. 13 se vypočítal součinitel určující zvýšení návrhové síly v laně v závislosti 

na vypočtené účinnosti kladkostroje. 

𝑓𝑆1 =  
1

𝜂𝑡𝑜𝑡
=  

1

0,963
= 1,038 (3)  

kde: 

fS1 součinitel zvýšení návrhové síly    [−] 

𝜂tot celková výsledná účinnost, viz rovnice (2), 𝜂tot = 0,963 [−] 

7.3.2 ÚČINKY PŘI ZDVIHÁNÍ A GRAVITAČNÍ ÚČINKY PŮSOBÍCÍ NA HMOTNOST JEŘÁBU 

Během uvolnění břemene nebo jeho zdvihání, vznikají na konstrukci jeřábu účinky 

od vybuzeného kmitání. Velikost charakteristického přemístění břemene není získán měřením 

ani výpočtem, je proto nutné uvažovat jeho maximální velikost pro nepříznivé působení, 

δ = 0,1. Protože zatížení sil od hmotnosti břemene působí v nepříznivém smyslu, bude 

součinitel ϕ1 vypočten dle vzorce [16], str. 12. 

𝜙1 = 1 +  𝛿 = 1 + 0,1 = 1,1 (4)  

kde: 

ϕ1 součinitel závislí na gravitačním zatížení účinku hmotnosti  [−] 
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δb charakteristické přemístění břemene, dle [16], str. 12 δb = 0,1 [−] 

7.3.3 DYNAMICKÝ SOUČINITEL 

Pokud je břemeno zdviháno svisle vznikají maximální setrvačné účinky, a to jak u zdvihání 

břemene, které volně leží, tak i při zrychlení zpoždění nebo zrychlení pohybu. 

V předchozí kapitole 7.3.2. Účinky při zdvihání a gravitační účinky působící na hmotnost 

jeřábu, byla určena velikost δ = 0,1, proto dle Tab. 3 − Tříd tuhosti, [16], str. 13 uvažujeme 

třídu tuhosti HC4. Řízení pohonu zdvihu automaticky udržuje rychlost mikrozdvihu, jestliže 

není břemeno bezpečně zdviženo ze země, pohon spadá do třídy HD3, s rychlostí 

mikrozdvihu, kterou volím 0,025 m⸱s-1. Výpočet bude proveden dle [15], str. 13. 

𝜙 = 𝜙2 = 𝜙2,𝑚𝑖𝑛 + 𝛽2 ⸱ 𝑣ℎ =  1,05 + 0,68 ⸱ 0,025 = 1,067 (5)  

kde: 

ϕ = ϕ2   součinitel dynamického účinku, dle [16], str. 12   [−] 

ϕ2,min  minimální velikost ϕ2, určeného z [16], str. 13 − ϕ2,min = 1,05 [−] 

β2  součinitel tuhosti, určený z [16], str. 13 − β2 = 0,68 s⸱m-1  [−] 

vh  charakteristika zdvihové rychlosti břemena, určená z [16], 

str. 13 − vh = 0,025 m⸱s-1      [m⸱s-1] 

Tab. 3 Třídy tuhosti 

Třídy 

tuhosti 

Charakteristické svislé 

přemístění břemene δ 

Součinitel β2 

[s/m] 

HC1 0,8 m ≤ δ 0,17 

HC2 0,3 m ≤ δ < 0,8 m 0,34 

HC3 0,15 m ≤ δ < 0,3 m 0,51 

HC4 δ < 0,15 m 0,68 

 

7.3.4 NEROVNOMĚRNÉ NOSNÉ PRŮŘEZY VE VINUTÍ 

Síla v laně se navýší, pokud nejsou nosné průřezy lana rovnoběžné. Součinitel fS2, 

představující zvětšení síly v laně musí být určen pro nejnepříznivější polohu. Jeho velikost se 

vypočte dle [15], str. 14. Úhel βmax, je znázorněn na Obr. 9. 

𝑓𝑆2 =  
1

cos(𝛽𝑚𝑎𝑥)
=  

1

cos(0°)
=  1 (6)  

kde: 
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fS2 součinitel zvětšení síly v laně      [−] 

βmax velikost úhlu svírající směr působení a nosný průřez, uvažuji 

rovnoběžné působení, proto βmax = 0°    [°] 

 

Obr. 9 Schéma úhlu βmax, [15], str. 14 

kde: βmax − velikost úhlu svírající směr působení a nosný průřez 

 

7.3.5 VÝPOČET SÍLY OD BŘEMENE A KLADNICE 

Protože je břemeno zdviháno symetrickým párem kladkostrojů, uvažuji tedy pro výpočet 

zatížení poloviční hodnotu maximální hmotnosti břemene, tedy 
 m1 = 

𝑚𝑙𝑜𝑑ě

2
 = 5000 kg. 

Zatížení se s měnící se výškou zdvihu mění, provedu kontrolní výpočet v maximální dolní a 

horní poloze zdvihu, a určím ve které poloze je zatížení největší. Dané situace jsou 

znázorněny ve schématu Obr. 10. V horní poloze je lano pod úhlem γh = 25° od svislice a 

v dolní γd = 9°. 
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Obr. 10 Znázornění maximálního horního a dolního zdvihu jeřábu [0] 

kde: mH −  nosná hmotnost v horní poloze 

md − nosná hmotnost v dolní poloze; mlodě − hmotnost lodě 

γh − úhel lana v horní poloze 

γd − úhel lana v dolní poloze 

Horní poloha: 

V horní poloze zdvihu, je lano pod úhlem γh = 25° a příslušná hmotnost působící v této 

poloze, která je znázorněna na Obr. 11 bude vypočtena pomocí goniometrické funkce cosinus. 

 

Obr. 11 Horní poloha zdvihu [0] 

kde: m1 − maximální hmotnost břemene 

γh − úhel lana v horní poloze 

mH − nosná hmotnost v horní poloze 

 

cos(𝛾ℎ) =
𝑚1

𝑚𝐻
 (7)  
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 𝑚𝐻 =
𝑚1

cos(𝛾ℎ)
=  

5 000

cos(25°)
= 5 517 𝑘𝑔 

kde: 

mH nosná hmotnost v horní poloze     [kg] 

γh úhel lana v horní poloze, viz Obr. 11, γh = 25°   [°] 

m1 maximální hmotnost břemene, viz kap. 7.3.5 m1 = 5000 kg  [kg] 

Dolní poloha: 

V dolní poloze lano svírá se svislicí γd = 9°, situace je znázorněna na Obr. 12. 

 

Obr. 12 Dolní poloha zdvihu [0] 

kde: m1 − maximální hmotnost břemene 

γd − úhel lana v dolní poloze 

md − nosná hmotnost v dolní poloze 

 

cos(𝛾𝑑) =
𝑚1

𝑚𝑑
 (8)  

𝑚𝑑 =
𝑚1

cos(𝛾𝑑)
=  

5 000

cos(9°)
= 5 062 𝑘𝑔 

kde: 

md nosná hmotnost v dolní poloze     [kg] 

γd úhel lana v dolní poloze, viz Obr. 12, γd = 9°   [°] 

m1 maximální hmotnost břemene, viz kap. 7.3.5 m1 = 5000 kg  [kg] 

Větší zatížení v laně vzniká v horní poloze, kdy úhel γh = 25°. Z důvodů bezpečnosti volím 

výpočtovou zdvihanou hmotnost na mH = 5 800 kg. 
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Zatěžující tahová síla v laně vzniká nejen od hmotnosti břemene, ale i od hmotnosti kladnic, 

vahadel a samotného nosného lana. Jejich hmotnost tedy připočteme k hmotnosti břemene. 

𝑚𝐻𝑅 = 𝑚𝐻 + 𝑚𝐾+𝑉+𝐿 =  5 800 +  350 = 6 150 𝑘𝑔 (9)  

kde: 

mHR  celková hmotnost      [kg] 

mH  hmotnost břemene, zvoleno mH = 5 800 kg    [kg]  

mK+V+L; hmotnost kladnice, vahadla a lana, volím mK+V+L = 350 kg [kg] 

Vertikální složka zatížení od břemene a kladnice Q se určí součinem gravitačního 

zrychlení g a celkové hmotnosti m. 

𝑄 = 𝑚𝐻𝑅  ⸱ 𝑔 = 6 150  ⸱ 9,81 = 60 331,5 𝑁 (10)  

kde: 

mHR celková hmotnost, viz rovnice (9) mHR = 6 150 kg  [kg] 

g gravitační zrychlení      [m⸱s-2] 

Q síla od břemene      [N] 

7.3.6 VODOROVNÉ SÍLY NA BŘEMENO ZDVIHU 

Protože během zdvihání břemene dochází k nezanedbatelnému vzniku nerovnoběžnosti lan 

při čelním pohledu na jeřáb (patrné na Obr. 10), to je dáno samotným konstrukčním řešením 

těchto typů mobilních přístavních jeřábů, proto je třeba uvažovat vodorovnou sílu na břemeno 

zdvihu Fh. [15]  

Vodorovné síly na břemeno jeřábu bude určena dle [17]. 

𝐴𝜔 =  1,2 ⸱ 𝑚 = 1,2 ⸱ 10 = 12 𝑚2 (11)  

kde: 

Aω plocha břemene vystavená větru, dle [17], str. 15  [m2] 

mL hmotnost břemene zdvihu (lodě), dle zadání mL = 10 tun [t] 

Velikost vodorovné síly se určí dle [17], str. 13. 

𝐹ℎ =  𝜔1 ⸱ 𝜉𝜔 ⸱ 𝐴𝜔 = 250 ⸱ 1 ⸱ 12 = 3000 𝑁 (12)  

kde: 

Fh síla na břemeno zdvihu ve vodorovném směru     [N] 
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ω1 tlak větru, dle [17], str. 14 pro všechny typy 

jeřábů instalované ve volném prostředí ω1 = 250 Pa     [Pa] 

ξω tvarový součinitel, dle [17], str. 15 z důvodů neznámých rozměrů břemene ξω = 1 [−] 

Aω plocha břemene vystavená větru, viz rovnice (11), Aω = 12 m2   [m2] 

 

Obr. 13 Závěs břemene se skloněnými lany [15], str. 14 

kde: mH  − hmotnost břemene; Fh − síla na břemeno zdvihu ve vodorovném směru 

Součinitel zvýšení síly v laně z důvodu vodorovné síly na břemeno bude vypočten dle vzorce, 

dle [15], str. 14 

𝑓𝑆3 =  1 +
𝐹ℎ

𝑚𝐿 ⸱ 𝑔 ⸱ tg (𝛾ℎ)
 ≤ 2 (13)  

𝑓𝑆3 =  1 +
3000

10 000  ⸱ 9,81 ⸱ tg (25°)
 ≤ 2 

𝑓𝑆3 = 1,066 ≤ 2 

 

kde: 

mL hmotnost břemene zdvihu (lodě), dle zadání mL = 10 000 kg   [kg] 

fS3 součinitel zvětšující sílu v laně (vodorovné síly), dle [15], str. 14   [−] 

Fh síla na břemeno zdvihu ve vodorovném směru, viz rovnice (12), Fh = 3 000 N [N] 

γh úhel lana v horní poloze, viz Obr. 11, γh = 25°     [°] 

g gravitační zrychlení                [m ⸱ s-2] 

7.3.7 SÍLA PŮSOBÍCÍ V LANĚ 

Pro určení velikosti zatěžující síly v laně se užije vztah, dle [15], str. 15. Hmotnostní parametr 

mHR1 a mHR2, udává rozložení hmotností na jednotlivé zdvihy, v případě, že se těžiště břemene 
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nenachází přímo uprostřed vinutí, užije se vzorec dle [15], str. 12. Protože bude jeřáb 

využíván pro přepravu různorodých plavidel či břemen obecně, polohu těžiště nelze určit, 

proto uvažuji, že se těžiště nachází ve 2/3 vzdálenosti mezi jednotlivými vinutími. 

Pro výpočet se využije vzorec dle [15], str. 12. Problematika je znázorněna na Obr. 14. 

Vzdálenost mezi jednotlivými vinutími je rovna: a + b = 8 000 mm. 

𝑚𝐻𝑟1 =   𝑚𝐿 ⸱
𝑏

𝑎 + 𝑏
= 10 000  ⸱

5 333,33

2 666,67 + 5 333,33
= 6 666,67 𝑘𝑔  (14)  

𝑚𝐻𝑟2 =   𝑚𝐿 ⸱
𝑎

𝑎 + 𝑏
= 10 000 ⸱

2 666,67

2 666,67 + 5 333,33
= 3 333,33 𝑘𝑔  (15)  

kde: 

mL hmotnost břemene zdvihu (lodě), dle zadání mL = 10 000 kg [kg] 

mHR1 hmotnost břemena zdvihu, nebo jeho část 1    [kg] 

mHR2 hmotnost břemena zdvihu, nebo jeho část 2    [kg] 

a vzdálenost vinutí 1 od těžiště, a = 2 666,67 mm   [mm] 

b vzdálenost vinutí 2 od těžiště, b = 5 333,33 mm   [mm] 

Při těžišti nacházejícím se ve 2/3 délky, je více zatížené vinutí 1, které nese 6 666,67 kg 

hmotnosti břemene.  

 

Obr. 14 Znázornění účinků části břemena zdvihu [15], str. 12 

kde: mH  − hmotnost břemene; mHR1 − hmotnost břemena zdvihu, nebo jeho část 1; mHR2 − hmotnost; 

břemena zdvihu, nebo jeho část 2; a − vzdálenost vinutí 1 od těžiště; b − vzdálenost vinutí 2 od těžiště 

 

𝐹𝑆𝑑,𝑠 =  
𝑚𝐻𝑅1  ⸱ 𝑔

𝑛𝐿
 ⸱ 𝜙 ⸱ 𝑓𝑆1 ⸱ 𝑓𝑆2 ⸱ 𝑓𝑆3 ⸱ 𝛾𝑝 ⸱ 𝛾𝑛  

(16)  
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𝐹𝑆𝑑,𝑠 =  
6 666,67  ⸱ 9,81

4
 ⸱ 1,067 ⸱ 1,038 ⸱ 1 ⸱ 1,066 ⸱ 1,34 ⸱ 1 = 25 856,569 𝑁 

kde: 

FSd,s  zatěžující síla v laně       [N] 

mHR1  hmotnost břemena zdvihu, nebo jeho část 1, viz rovnice (14), 

mHR1 = 6 666,67  kg        [kg] 

nL  lanový převod, dle [15], str. 13 nL = 4    [−]  

ϕ  setrvačný a tíhový součinitel, viz rovnice (5), ϕ = 1,067  [−] 

fS1 až fS3 součinitele zvětšující sílu v laně viz rovnice (3), (6) a (13)  [−] 

γp  součinitel pro pravidelná zatížení, dle [15], str. 12, γp = 1,34 [−] 

γn  součinitel rizika, dle [16], str. 55, jeřáb nespadá do žádné 

třídy rizika, proto γn = 1      [−] 

7.3.8 PŘEDBĚŽNÁ VOLBA LANA 

V závislosti na dříve vypočtené návrhové síle volím dle normy ČSN 12385−4+A1. Jako 

dodavatele ocelového lana byla zvolena firma LANA VAMBERK s.r.o. [18], kde bylo 

zvoleno lano STANDARD 6 x 7 + FC o průměru d = 10 mm. Jeho minimální uvedená síla 

při přetržení Fu, u třídy pevnosti Rr 1960 MPa, je 65,07 kN. Jeho jmenovitá délková hmotnost 

činí 34,50 kg/100 m. 

7.3.9 NÁVRHOVÁ SÍLA ÚNOSNOSTI 

Při volbě návrhové síly únosnosti lana, je třeba vzít úvahu vliv součinitele únosnosti lana γrb, 

který závisí na průměru lana − d. Minimálním průměr lanového systému D se určí jako 

minimum z (Dvodicí, 1,125 ⸱ Dbuben, 1,125 ⸱ Dvyrovnávací). Viz kapitola 7.4.3, minimální průměr 

je Dvyrovnávací = 160 mm, dle [15], str. 17. 

𝛾𝑟𝑏 = 1,35
5,0

(
𝐷𝑣𝑦𝑟𝑜𝑣𝑛á𝑣𝑎𝑐í ⸱ 1,125

𝑑 )
0,8

− 4 

= 1,35
5,0

(
160⸱ 1,125

10 )
0,8

− 4 

= 2,17 
(17)  

Hodnota součinitele pro minimální únosnost lana je vypočtena v rovnici (17) a má velikost 

γrb = 2,17, dle Tab. 4 − minimální součinitel únosnosti lana. Což odpovídá i hodnotám 

uvedených v Tab. 4 − minimální součinitel únosnosti lana pro poměr D/d = 18,0. 

kde: 

γrb minimální součinitel únosnosti lana       [−] 

D nejmenší průměr lanového bubnu nebo kladky, 
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viz kapitola 7.4.2 Dvyrovnávací = 160 mm      [mm] 

d průměr lana, viz kapitola 7.3.7. Předběžná volba lana, d = 10 mm   [mm] 

Tab. 4 Minimální součinitel únosnosti lana γrb 

D/d 11,2 12,5 14,0 16,0 18,0 ≥20,0 

γrb 3,07 2,76 2,52 2,31 2,17 2,07 

 

Pro další návrh lana, je nezbytné zahrnout vliv minimálního součinitele únosnosti lana γrb, 

dle [15], str. 17. 

𝐹𝑅𝑑,𝑠 =  
𝐹𝑢

𝛾𝑟𝑏
=

65 070

2,17
= 29 986,175 𝑁 (18)  

kde: 

FRd,s návrhová síla únosnosti lana        [N] 

γrb minimální součinitel únosnosti lana, viz Tab. 4 γrb = 2,17    [−] 

Fu minimální síla při přetržení, zvoleno dle [18], viz kapitola 7.3.8, Fu = 65 070 N [N] 

7.3.10 PROKÁZÁNÍ STATICKÉ ÚNOSNOSTI 

Během prokázání statické únosnosti se musí dokázat, že pro všechny příslušné kombinace 

zatížení dle EN 13001−2 platí: [15], str. 11. 

𝐹𝑆𝑑,𝑠  ≤  𝐹𝑅𝑑,𝑠 (19)  

25 856,569  𝑁 ≤  29 986,175  𝑁 

kde: 

FRd,s návrhová síla únosnosti lana, viz rovnice (18), FRd,s = 29 986,175 N [N] 

FSd,s zatěžující síla v laně, viz rovnice (16), FSd,s = 25 856,569 N  [N] 

Zatěžující síla v laně je menší než návrhová síla únosnosti lana, proto lano svoji statickou 

únosností vyhovuje. 

7.3.11 PROKÁZÁNÍ ÚNAVOVÉ PEVNOSTI LANA 

Zkoumání lana v oblasti únavové pevnosti dokázalo, že únavová pevnost lana v závislosti 

na počtech ohybů odpovídá přibližně druhé mocnině působící tahové síle v laně v nepřímé 

úměrnosti s počtem ohybů. Všechny pohyby, které jeřáb bude vykonávat v pracovním cyklu, 

jak je specifikován pro jeřáb s břemenem i bez se musí zohlednit. Pro určení spektra síly se 

pohyby v různých úrovních síly počítají odděleně. [15], str. 17. 
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7.3.12 DYNAMICKÝ SOUČINITEL PRO ÚČINKY SETRVAČNOSTI A GRAVITACE 

Protože účinky setrvačnosti jen působí v krátkém čase, nemají vliv na všechny ohyby. Proto 

se mohou dynamické součinitele ϕ´ mohou počítat dle vzorce pro určení dynamický součinitel 

pro účinek setrvačnosti, dle [15], str. 18. 

𝜙′ =  √
(𝑤 − 1) + 𝜙3

𝑤

3

=  √
(21 − 1) + 1,0673

21

3

=  1,003 (20)  

kde: 

ϕ´ dynamický součinitel pro účinek setrvačnosti  [−] 

w počet ohybů pro pohyb, dle [15], str. 27 a str. 28, w = 21 [−] 

ϕ součinitel dynamického účinku, viz rovnice (5)  [−] 

7.3.13 NEROVNOBĚŽNÉ NOSNÉ PRŮŘEZY VE VINUTÍ 

Při výpočtu únavové pevnosti musí být zohledněny nosné průřezy ve vinutí. Velikosti výšek a 

úhlů v pracovním rozsahu se zohlední vynásobením součinitele v laně součinitelem f´S2. 

Jestliže jeřáb ve všech výškách, které se nachází v nejvíce využívaném pracovním rozsahu 

pracuje přibližně stejně často funkce využití je konstanta. [15], str. 19. 

𝑞(𝑧) =
1

𝑧2 − 𝑧1
=

1

6 − 0
= 0,167 (21)  

kde: 

z1 minimální výšková souřadnice, viz Obr. 15, volím z1 = 0 m [m] 

z2 maximální výšková souřadnice, viz Obr. 15, volím z2 = 6 m [m] 

Součinitel f´S2 může být vypočten dle následujícího vzorce. Hodnota zref = 10 m viz Obr. 19. 

Velikost úhlu β(z2) byla odměřena ze schématu viz Obr. 10, pomocí programu Autodesk 

Inventor Professional 2020, jedná se velikost úhlu svírající lano se svislicí v poloze zdvihu 

ve výšce z2 = 6 m. 

𝑓𝑆2
′ = 1 + [

1

𝑐𝑜𝑠𝛽(𝑧2)
]  ⸱ (

𝑧𝑟𝑒𝑓 −  𝑧2

𝑧𝑟𝑒𝑓 −  𝑧1
)

0,9

  (22)  

𝑓𝑆2
′ = 1 + [

1

𝑐𝑜𝑠(17,4)
]  ⸱ (

10 −  6

10 −  0
)

0,9

= 1,459 

kde: 

f´S2 součinitel nerovnoběžných nosných průřezů ve vinutí [−] 

β(z2) úhel mezi přímku působení síly a lanem, β(z2) = 17,4° [−] 
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zref referenční výška, dle Obr. 15, zref = 8 m   [m] 

 

Obr. 15 Polohy při zdvihání [15], str. 19 

7.3.14 NÁVRHOVÁ SÍLA V LANĚ 

Návrhová síla FSd,f se určuje pouze pokud je zatížení pravidelné, kde součinitel bezpečnosti γp 

a účinnost lanového systému 𝜂tot jsou rovny jedničce, dle [15], str. 18. 

𝐹𝑆𝑑,𝑓 =
𝑚𝐻𝑅1 ⸱ 𝑔

𝑛𝐿
 ⸱ 𝜙′⸱ 𝑓𝑆2

′
 ⸱ 𝑓𝑆3

′
 ⸱ 𝛾𝑛 (23)  

𝐹𝑆𝑑,𝑓 =
6 666,67   ⸱ 9,81

4
 ⸱ 1,003 ⸱ 1,459⸱ 1,066 ⸱ 1 = 25 512, 517 𝑁 

kde: 

FSd,f návrhová síla          [N] 

mHR1 hmotnost břemena zdvihu, nebo jeho část, viz rovnice (14), mHR1 = 6 666,67 kg [kg] 

nL lanový převod, dle [15], str. 13 nm = 4      [−] 

ϕ´ součinitel dynamického účinku, viz rovnice (5)     [−] 

f´S2 součinitel nerovnoběžných nosných průřezů ve vinutí    [−] 

f´S3 součinitel zvětšující sílu v laně (vodorovné síly), dle [15], str. 20, 

fS3 = f‘S3 = 1,066         [−] 

γn součinitel rizika, dle [16], str. 55,  

jeřáb nespadá do žádné třídy rizika, proto γn = 1     [−] 

7.3.15 CELKOVÝ POČET OHYBŮ 

Celkový počet ohybů se určí dle vzorce, dle [15], str. 21. Příslušný počet ohybů při ohybu wi, 

je zobrazen na Obr. 7 Schéma zvoleného kladkostroje. 
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𝑤𝑡𝑜𝑡 =  ∑ 𝑤𝑖

𝑖𝑚𝑎𝑥

𝑖=1

= 5⸱ 105 ⸱ 21 = 105 ⸱ 105  (24)  

kde: 

wtot celkový počet ohybů         [−] 

wi příslušný počet ohybů při pohybu, určeno dle [15] , str. 27, 28 wi = 21   [−] 

imax celkový počet pohybů zdvihu pro lano, určeno v kapitole 6 Klasifikace 

dle normy ČSN ISO 4301, U5 = 5⸱105      [−] 

7.3.16 SOUČINITEL SPEKTRA SÍLY V LANĚ 

Vzorec pro určení spektra síly v laně, dle [15] str. 20. 

𝑘𝑟 =  ∑ (
𝐹𝑆𝑑,𝑓

𝐹𝑢
)

3
𝑖𝑚𝑎𝑥

𝑖=1

 ⸱
𝑤𝑖

𝑤𝑡𝑜𝑡
= (

25 512, 517  

65 070
)

3

 ⸱ 
21

105⸱ 105 
= 1,205 ⸱ 10−7 (25)  

kde: 

kr součinitel spektra síly v laně        [−] 

FSd,f návrhová síla, viz rovnice (23), FSd,f = 25 512,517 N    [N] 

Fu minimální síla při přetržení, zvoleno dle [18], viz kapitola 7.3.7, Fu = 65 070 N [N] 

wtot celkový počet ohybů, viz rovnice (24), wtot = 105 ⸱ 105    [−] 

wi příslušný počet ohybů při pohybu, určeno dle [15] , str. 27, 28 wi = 21   [−] 

7.3.17 RELATIVNÍ CELKOVÝ POČET OHYBŮ  

Relativní celkový počet ohybů se vypočte dle [15], str. 21. 

𝑣𝑟 =
𝑤𝑡𝑜𝑡

𝑤𝐷
 =

105⸱ 105

5 ⸱ 105
= 21  (26)  

kde: 

vr relativní celkový počet ohybů     [−] 

wtot celkový počet ohybů, viz rovnice (24), wtot = 105 ⸱ 105  [−] 

wD počet ohybů v referenčním bodě dle [15], str. 21, wD = 5 ⸱ 105 [−] 
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7.3.18 PARAMETR HISTORIE SÍLY V LANĚ 

Obdobně jako parametr historie napětí dle EN 13001−1 se parametr historie síly určí dle 

vzorce [15], str. 20. 

𝑠𝑟 =  𝑘𝑟  ⸱ 𝑣𝑟 =  1,205 ⸱ 10−7 ⸱ 21 = 2,531 ⸱ 10−6 (27)  

kde: 

sr parametr historie síly v laně      [−] 

kr součinitel spektra síly v laně, viz rovnice (25), kr = 1,205 ⸱ 10-7 [−] 

vr relativní celkový počet ohybů, viz rovnice (26), vr = 21  [−] 

7.3.19 POMĚR PRŮMĚRU BUBNU A LANA 

Poměr D/d se musí zvyšovat s počtem ohybů wtot, dle vzorce (24) uvedeném 

v ČSN EN 13001−3−2 [15] str. 17. Průměr D se určí jako minimum z (Dvodicí; 1,125 ⸱ Dbuben; 

1,125 ⸱ Dvyrovnávací). Viz kapitola 7.4.3, Dbubnu = 250 mm. 

𝑅𝐷𝑑 =  10 ⸱ 1,125
𝑙𝑜𝑔2(

𝑤𝑡𝑜𝑡
8000

)
=   10 ⸱ 1,125

𝑙𝑜𝑔2(
105⸱ 105

8000 )
= 33,872 (28)  

kde: 

RDd referenční poměr      [−] 

wtot celkový počet ohybů, viz rovnice (24), wtot = 105 ⸱ 105 [−] 

Součinitel ff1 se vypočte dle [15], str. 21. Poměr průměru kladky a lana, D/d musí být větší 

než 11,2 a současně musí být vybrán tak, aby součinitel ff1 byl větší než 0,75. 

𝑓𝑓1 =

𝐷
𝑑

𝑅𝐷𝑑
 =  

250 ⸱ 1,125
10

33,872
= 0,830 (29)  

kde: 

D/d poměr průměru kladky a lana, D/d = 28,125   [−] 

RDd referenční poměr, viz rovnice (28), RDd = 33,872  [−] 

Poměr D/d má hodnotu 28 ≥ 22,1, splňuje podmínku, a součinitel ff1 je roven 0,830 ≥ 0,75, 

splňuje podmínku. V Tab. 5 jsou uvedeny obvykle užívané velikosti poměrů D/d, krajní 

hodnoty v tabulce se obvykle nevyužívají. 

Tab. 5 Obvykle používané hodnoty poměru D/d dle [15], str. 22 

D/d 11,2 12,5 14,0 16,0 18,0 20,0 22,4 25,0 28,0 31,5 
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7.3.20 TAHOVÁ PEVNOST DRÁTU 

Vzorec určující ff2, udává nelineární vztah mezi třídou pevnosti drátu Rr a návrhovou silou 

únosnosti lana. [15] 

𝑓𝑓2 = (
1770

𝑅𝑟
)

0,6

= (
1770

1960
)

0,6

= 0,941            𝑝𝑟𝑜 𝑅𝑟  ≥ 1770 𝑀𝑃𝑎  (30)  

kde: 

ff2 součinitel tahové pevnosti drátu     [−] 

Rr třída pevnosti drátu, dle [18], viz kapitola 7.3.8, Rr = 1960 MPa [MPa] 

7.3.21 ÚHEL NÁBĚHU 

Úhel náběhu musí být vždy kladný. Návrhový úhel náběhu δ, který se vztahuje 

k nejfrekventovanějšímu pracovnímu rozsahu (z1 až z2), je pro vybrané místo (P) na laně a 

zohlední se součinitelem ff3. Zmíněné parametry jsou zobrazeny na Obr. 16. Úhel náběhu se 

vypočte dle [15], str. 22. 

𝛿 = √
∑ 𝛿𝑗

3𝑛
𝑗=1

𝑛

3

 = √
(3°48´)3

12

3

  =    1° 40´   → 𝑇𝑎𝑏. 5   𝑓𝑓3 = 0,84  (31)  

Úhel náběhu v tečném bodě má velikost 3° 48´ (vypočteno v kapitole 7.5.10), 

dle Tab. 6 − Součinitel ff3 odpovídá hodnotě 0,84 pro nekroutivé lano. [15] 

kde:  

δj úhel náběhu v tečném dotykovém bodě j lana bubnu nebo kladce, viz Obr. 16 [°] 

n počet stykových bodů během průchodu nejvíce ohýbané části lana, 

dle Obr. 8, Schéma zvoleného kladkostroje viz kapitola 7.1, n = 12  [−] 
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Obr. 16 Úhly náběhu [15], str. 22 

kde: δj − úhel náběhu v tečném dotykovém bodě j lana bubnu nebo kladce; z1 − minimální výšková 

souřadnice; z2 − maximální výšková souřadnice; P − vybrané místo na laně 

 

Tab. 6 Součinitel ff3 [15], str. 23 

Návrhový úhel 

náběhu δ 

ff3 pro kroutivé 

lano 

ff3 pro 

nekroutivé lano 

≤ 0,5° 1,0 1,0 

1,0° 0,95 0,95 

2,0° 0,86 0,84 

3,0° 0,84 
neuvažuje se 

4,0° 0,82 

 

7.3.22 MAZÁNÍ LANA 

Pokud je lano mazáno vnitřně, pak je součinitel roven jedničce. Pro případ bez vnitřního 

mazání, je stanovena velikost součinitele ff4 = 0,5. Volím lano bez vnitřního mazání, tedy 

ff4 = 0,5. 
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7.3.23 DOPLŇKOVÉ POŽADAVKY PRO VÍCEVRSTVÉ BUBNY 

Při využití vícevrstvé konstrukce bubnu, se životnost ocelového lana mnohem sníží, oproti 

konstrukci lanového bubnu s jednovrstvým navíjením. Lano se u vícevrstvého bubnu stlačuje, 

nemá dostatečné předepnutí ve spodních vrstvách, vznikají plastické deformace v místech 

překřížení a zvětšuje se opotřebení v kontaktu s prokluzem v místech překřížení. Lano se bude 

navíjet pouze v jedné vrstvě, proto je velikost součinitele ff5 = 1. [15], str. 24. 

7.3.24 DRÁŽKA 

Součinitelem ff6 se zohledňuje poměr poloměru drážky rg a průměru lana d a požadavek 

na úhel ω mezi boky kladky, viz Obr. 17 Drážka, [15], str. 23. 

𝑟𝑔

𝑑
=

6

10
= 0,6    →    𝑓𝑓6 = 0,86 (32)  

kde: 

rg poloměr drážky, dle [9], str. 96, rg = 6 mm   [mm] 

d průměr lana, viz 7.3.8. Předběžná volba lana, d = 10 mm [mm] 

Poměr průměru drážky rg a průměru lana d, má hodnotu 0,6 dle Tab. 7 − Součinitel ff6 

odpovídá hodnotě 0,86. 

 

Obr. 17 Drážka [15], str. 23 

kde: ω − úhel mezi boky kladky; rg − poloměr drážky; d − průměr lana 
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Tab. 7 Součinitel ff6 [15], str. 23 

rg/d ω ff6 

0,53 
≤ 60° 

1 

0,55 0,92 

0,6 

Není předepsán 

0,86 

0,7 0,79 

0,8 0,78 

≥1,0 0,73 

 

7.3.25 TYPY LANA 

Různé lana mají odlišné ohybové únavové vlastnosti, ty se zohledňují součinitelem ff7, který 

se určí jako převrácená hodnota součinitele typu lana. Dle Tab. 8 − Součinitel typu lana, se 

t − součinitel určí v závislosti na počtu vnějších pramenů. Zvolené lano v kapitole 7.3.8 

Předběžná volba lana, bylo zvoleno lano se šesti vnějšími prameny, proto t − součinitel = 1. 

[15] 

𝑓𝑓7 =
1

𝑡
=

1

1
= 1 (33)  

kde: 

ff7 součinitel typu lana [−] 

t součinitel typu lana [−] 

Tab. 8 Součinitel typu lana [15], str. 24 

Typ lana podle EN 12385−2 Počet vnějších pramenů t − součinitel 

Jednovrstvé nebo souběžné 3 1,25 

Jednovrstvé nebo souběžné 

4, 5 1,15 

6 nebo více 1,00 

6 až 10 s plastickou 

impregnací 
0,95 

Nekroutivé a neztvárněné všechny 1,00 

Nekroutivé, ztvárněné všechny 0,9 
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7.3.26 DALŠÍ VLIVY NA VELIKOST NÁVRHOVÉ SÍLY ÚNOSNOSTI LANA 

Celkový součinitel ff, zohlední všechny předešlé vlivy na návrhovou sílu únosnosti lana, 

dle [15], str. 21. 

𝑓𝑓 =  𝑓𝑓1  ⸱ 𝑓𝑓2 ⸱ 𝑓𝑓3 ⸱ 𝑓𝑓4 ⸱ 𝑓𝑓5 ⸱ 𝑓𝑓6 ⸱ 𝑓𝑓7   (34)  

𝑓𝑓 =  0,830 ⸱ 0,941  ⸱ 0,84  ⸱ 0,5 ⸱ 1 ⸱ 0,86 ⸱ 1 =  0,282 

kde: 

ff  celkový součinitel      [−] 

ff1 až ff7 součinitele vlivů, uvedené v kapitolách 7.3.19 až 7.3.25 [−] 

7.3.27 NÁVRHOVÁ SÍLA ÚNOSNOSTI 

Pro určení velikosti návrhové síly se použije vzorec, dle [15], str. 20. 

𝐹𝑅𝑑,𝑓 =
𝐹𝑢

𝛾𝑟𝑡 ⸱ √𝑠𝑟
3  ⸱ 𝑓𝑓 =

65 070

7 ⸱ √2,531 ⸱ 10−63  ⸱  0,282 = 192 353,973 𝑁  (35)  

kde: 

FRd,f návrhová síla únosnosti        [N] 

Fu minimální síla při přetržení, zvoleno dle [18], viz kapitola 7.3.8, Fu = 65 070 N [N] 

γrf minimální součinitel únosnosti lana, při návrhové 

síle únosnosti FRd,f, dle [15], str. 20 γrf = 7      [−] 

sr parametr historie síly v laně, viz rovnice (27), sr = 2,531⸱10-6   [−] 

ff celkový součinitel, viz rovnice (34), ff = 0,282     [−] 

7.3.28 PROKÁZÁNÍ ÚNAVOVÉ PEVNOSTI 

Během prokazování únavové pevnosti musí platit, dle [15], str. 18. 

𝐹𝑆𝑑,𝑓  ≤  𝐹𝑅𝑑,𝑓   (36)  

25 512, 517 𝑁  ≤  192 353,973 𝑁     

kde: 

FSd,f návrhová síla, viz rovnice (23), FSd,f = 25 512,517 N  [N] 

FRd,f návrhová síla únosnosti, viz rovnice (35), FRd,f = 192 353,973 N [N] 

Návrhová síla je menší než návrhová síla únosnosti, zvolené lano proto splňuje podmínku 

prokázání únavové pevnosti. 
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7.4 KONSTRUKCE KLADEK A LANOVÉHO BUBNU 

Kladky se dělí na vodící a vyrovnávací. Rozměry byly určeny dle normy ČSN 27 1820. 

Výpočet byl rozdělen do tří částí: a) kladky vodicí, 

     b) kladky vyrovnávací, 

     c) lanové bubny.  

Jeřáb patří do středního druhu provozu, z Tab. 9 − Hodnoty součinitele 𝛼 pro výpočet 

průměru kladek a bubnu byly získány příslušné hodnoty součinitele 𝛼1, 𝛼2, 𝛼3 pro lanový 

buben, kladku vodicí a vyrovnávací. [9], str. 95 

 

Tab. 9 Hodnoty součinitele 𝛼 pro výpočet průměru kladek a bubnu [9] 

 Druh provozu 

lehký střední těžký velmi těžký 

 

kladky 

vodicí 20 22 24 26 

vyrovnávací 14 15 16 16 

lanové bubny 18 20 22 24 

 

• vodicí kladka   𝛼1 = 22 
• vyrovnávací kladka  𝛼2 = 15 
• lanový buben   𝛼3 = 20 

7.4.1 KLADKY VODICÍ 

Výpočtový průměr vodicí kladky bude vypočten dle [9], str. 95. 

D′vodicí = 𝑑 ⸱ 𝛼1 = 10 ⸱ 22 = 220 𝑚𝑚  (37)  

kde: 

D´vodicí  výpočtový průměr vodicí kladky měřený v ose lana   [mm] 

d  průměr lana, viz kapitola 7.3.8. Předběžná volba lana, d = 10 mm [mm] 

𝛼1  součinitel vodicí kladky, viz Tab. 9,  𝛼1 = 22   [−] 

Od vypočtené hodnoty z rovnice (37) byl odečten průměr lana d a na základě podmínky 

uvedené v rovnici (38), dle [9], str. 95 byl vypočten minimální průměr kladky DK vodicí. 
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𝐷′vodicí − 𝑑 ≤  𝐷𝐾 𝑣𝑜𝑑𝑖𝑐í (38)  

𝐷K vodicí ≥  220 − 10 = 210 𝑚𝑚  

kde: 

D´vodicí  výpočtový průměr vodicí kladky měřený v ose lana   [mm] 

d  průměr lana, viz 7.3.8. Předběžná volba lana, d = 10 mm  [mm] 

DK vodicí minimální průměr vodicí kladky     [mm] 

Dvodicí  průměr vodicí kladky       [mm] 

Byla získána minimální hodnota průměru vodicí kladky DK vodicí = 210 mm. 

Dle hodnot z normy ČSN 27 1820 byl zvolen normalizovaný průměr vodicí kladky. 

Dvodicí = 280 mm 

7.4.2 KLADKY VYROVNÁVACÍ 

Vyrovnávací kladky slouží k vyrovnání tahu v jednotlivých větvích lana, jejich průměr se určí 

dle [9], str. 95. 

D′vyrovnávací = 𝑑 ⸱ 𝛼2 = 10 ⸱ 15 = 150 𝑚𝑚  (39)  

kde: 

D´vyrovnávací výpočtový průměr vyrovnávací kladky měřený v ose lana  [mm] 

d  průměr lana, viz 7.3.8. Předběžná volba lana, d = 10 mm  [mm] 

𝛼2  součinitel vyrovnávací kladky, viz Tab. 9, 𝛼2 = 15   [−] 

Poté se odečte z vypočtené hodnoty průměr lana a výsledná hodnota je minimálním průměrem 

vyrovnávací kladky. 

𝐷′vyrovnávací − 𝑑 ≤  𝐷𝐾 (40)  

𝐷K vyrovnávací ≥  150 − 10 = 140 𝑚𝑚  

kde: 

D´vyrovnávací výpočtový průměr vyrovnávací kladky měřený v ose lana [mm] 

DK vyrovnávací minimální průměr vyrovnávací kladky   [mm] 

d  průměr lana, viz 7.3.8. Předběžná volba lana, d = 10 mm [mm] 

Dvyrovnávací průměr vyrovnávací kladky     [mm] 
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Byla získána minimální hodnota průměru vyrovnávací kladky D´vyrovnávací = 140 mm. 

Dle hodnot z normy ČSN 27 1820 byl zvolen normalizovaný průměr vodicí kladky. 

Dvyrovnávací = 160 mm 

Na Obr. 18 − Schéma drážkování kladek jsou zobrazeny rozměry drážkování kladek. 

 

Obr. 18 Schéma drážkování kladek, rozměry v mm [0] 

kde: a − šířka věnce; b − hloubka věnce; c − výška okraje věnce; d − průměr lana; 

Dvodicí − průměr vodicí kladky; Dvyrovnávací − průměr vyrovnávací kladky  

 

7.4.3 LANOVÝ BUBEN 

Navýšení životnosti lana je možné provést zvětšením zvoleného průměru lanového bubnu 

nebo kladek, které se určí dle vzorce [9], str. 95. 

D′bubnu = 𝑑 ⸱ 𝛼3 = 10 ⸱ 20 = 200 𝑚𝑚  (41)  

kde: 

D´bubnu  výpočtový průměr bubnu měřený v ose lana   [mm] 

d  průměr lana, viz 7.3.8. Předběžná volba lana, d = 10 mm [mm] 

𝛼3  součinitel lanového bubnu, viz Tab. 9, 𝛼3 = 20  [−] 

Dbubnu  průměr bubnu měřený v ose lana    [mm] 

Dle hodnot z normy ČSN 27 1820 byl zvolen normalizovaný průměr lanového bubnu. 
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Dbubnu = 250 mm 

Na Obr. 19 − Schéma drážkování lanového bubnu jsou zobrazeny rozměry drážkování 

lanového bubnu. 

 

Obr. 19 Schéma drážkování lanového bubnu, rozměry v mm [0] 

kde: tz − stoupání závitů; s − předběžná tloušťka stěny bubnu; a − hloubka drážky; d − průměr lana 

 

7.5 VÝPOČET LANOVÉHO BUBNU 

Jeřáb bude vybaven čtyřmi jednotlivě pracujícími lanovými bubny, následující kapitoly se 

zabývaly návrhem jednoho z nich. 

7.5.1 SCHÉMA ŘEŠENÉHO LANOVÉHO BUBNU 

Na Obr. 20 − Schéma řešeného bubnu je znázorněno schéma řešeného lanového bubnu, nosné 

lano bude jedním koncem příložkami připevněno k lanovému bubnu, viz Obr. 21 − Ukotvení 

lana k lanovému bubnu, druhá strana bude připevněna k samotné konstrukci jeřábu, jedná se 

o lanový buben s jedním návinem. Pro upevnění lana se využije dvou příložek, které budou 

umístěny ve vzdálenosti 5⸱ds, kde ds odpovídá průměru šroubu, dle [19] str. 55. 
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Obr. 20 Schéma řešeného bubnu [0] 

kde: l − délka závitové části bubnu; l2 − délka krajní části lanového bubnu; lb − celková délka bubnu 

 

 

Obr. 21 Ukotvení lana k lanovému bubnu [19], str. 55 

 

7.5.2 ULOŽENÍ LANOVÉHO BUBNU 

Lanový buben bude na jedné straně uložen na dvouřadém soudečkovém ložisku, které 

umožňuje může kompenzovat malé naklápění vzniklé během výroby a montáže, a to je 

umístěno v ložiskovém domku na konstrukci jeřábu. Na druhé straně bude lanový buben 

spojen pomocí zubové spojky přenášející kroutící moment, která bude připevněna do předem 

připraveného otvoru trubky, přivařené k tělu bubnu přírubami s výstupní hřídelí převodovky, 

viz Obr. 22. 
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Obr. 22 Uložení lanového bubnu [0] 

7.5.3 POVRCH BUBNU 

Lano se bude navíjet na buben pouze v jedné řadě do drážek, viz Obr. 19. 

7.5.4 DÉLKA NAVÍJENÉHO LANA 

Délka navinutého lana se vypočte součinem převodového poměru ik a výšky zdvihu h, dle [9], 

str. 106. 

𝐿 = 𝑖𝑘 ⸱ ℎ = 4 ⸱ 8 = 32 𝑚 (42)  

kde: 

L délka navinutého lana       [m] 

ik převodový poměr, určen v kapitole 7.2.1, ik = 4   [−] 

h výška zdvihu, viz Obr. 10, h = 8 m     [m] 

7.5.5 POČET ZÁVITŮ LANA NA BUBNU 

Výslednou hodnotu počtu závitu lana na bubnu, která byla vypočtena podílem délky ku 

součinu Ludolfova čísla a jmenovitého průměru bubnu na ose lana. Je třeba zaokrouhlit 

na celé číslo, dle [9], str. 106. 

𝑧 =
𝐿 ⸱ 103

𝜋 ⸱ Dbubnu
+ 3 =

32 ⸱ 103

𝜋 ⸱ 250
+ 3 = 43,744 (43)  

kde: 

z počet závitů lana na bubnu        [−] 

Dbubnu jmenovitý průměr bubnu na ose lana, viz kapitola 7.4.3, Dbubnu = 250 mm  [mm] 
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L délka navinutého lana         [m] 

Byl vypočten minimální počet závitu lana na bubnu, volím z = 45. 

7.5.6 DÉLKA ZÁVITOVÉ ČÁSTI BUBNU 

Délka závitové části bubnu se vypočte součinem zvoleného počtu závitů a stoupání závitů, 

dle [9], str. 107. 

𝑙 = 𝑧 ⸱ 𝑡𝑧 = 45 ⸱ 12,5 = 562,5 𝑚𝑚 (44)  

kde: 

l délka závitové části bubnu      [mm] 

z počet závitů lana na bubnu, viz rovnice (43), z = 45   [−] 

tz stoupání závitů, dle [9], str. 106, určeno v závislosti 

na vypočteném průměru lana d = 10 mm, tz = 12,5 mm  [mm] 

7.5.7 DÉLKA KRAJNÍ ČÁSTI BUBNU 

Délka krajní části lanového bubnu l2 se mění v závislosti na velikostech lanových příložek, 

kterými je lano připevněno k bubnu. Vypočte se pomocí vzorce dle [20], str. 40, 41 

𝑙2 = 4 ⸱ 𝑡𝑧 = 4 ⸱ 12,5 = 50 𝑚𝑚 (45)  

kde: 

l2 délka krajní části lanového bubnu     [mm] 

tz stoupání závitů, dle [9], str. 106, určeno v závislosti 

na vypočteném průměru lana d = 10 mm, tz = 12,5 mm  [mm] 

7.5.8 CELKOVÁ DÉLKA BUBNU 

Celková délka lanového bubnu odpovídá zvolenému konstrukčnímu řešení a vypočte se dle 

vzorce [20], str. 40. 

𝑙𝑏 =  𝑙 + 2 ⸱ 𝑙2 =  562,5 + 2 ⸱ 50 = 662,5 𝑚𝑚 (46)  

kde 

l délka závitové části bubnu    [mm] 

lb celková délka bubnu     [mm] 

l2 délka krajní části lanového bubnu, viz rovnice (45) [mm] 
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7.5.9 TLOUŠŤKA STĚNY BUBNU 

Předběžně lze určit tloušťku stěny lanového bubnu podle empirického vztahu, dle [20], 

str. 41. 

𝑠 =  0,8 ⸱ 𝑑 = 0,8 ⸱ 10 = 8 𝑚𝑚 (47)  

kde: 

s předběžná tloušťka stěny bubnu    [mm] 

d průměr lana, viz 7.3.8. Předběžná volba lana, d = 10 mm [mm] 

Volím skutečnou tloušťku stěny bubnu na hodnotu sskut = 15 mm. 

7.5.10 ODKLON LANA PŘI ODVÍJENÍ Z DRÁŽEK BUBNU 

Odklon lana od kolmé roviny k ose bubnu nesmí být větší než 4°. Odklon lana se vypočítal 

dle [9], str. 110. 

𝛿1 = 90° −  𝑡𝑎𝑛−1
ℎ𝐿

𝑙
2

= 90° −  𝑡𝑎𝑛−1
7 000

562,5
2

=  2° 18´ (48)  

𝛿2 = 𝑡𝑎𝑛−1

𝑡𝑧

2
𝐷𝑏𝑢𝑏𝑛𝑢 − 𝑑

=  𝑡𝑎𝑛−1

12,5
2

250 − 10
= 1° 30´ (49)  

𝛿𝑗 = 𝛿1 + 𝛿2 =  2° 18´ + 1° 30´ = 3°48´ (50)  

kde: 

δj odklon lana při odvíjení        [°] 

δ1 odklon lana při dolní poloze od svislice      [°] 

δ2 velikost stoupání drážek lanového bubnu      [°] 

l délka závitové části bubnu, viz rovnice (42), l = 562,5 mm    [mm] 

tz stoupání závitů, dle [9], str. 106, určeno v závislosti 

na vypočteném průměru lana d = 10 mm, tz = 12,5 mm    [mm] 

hL délka navíjeného lana mezi bubnem a první kladkou, viz Obr. 23, hL = 7 000 mm [mm] 

Dbubnu jmenovitý průměr bubnu na ose lana, viz kapitola 7.4.3, Dbubnu = 250 mm  [mm] 

d průměr lana, viz 7.3.8. Předběžná volba lana, d = 10 mm    [mm] 

Velikost úhlu při odvíjení nepřekročilo hodnotu 4°, odklon lana splňuje podmínku.  
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Obr. 23 Úhel náběhu lana [0] 

kde: hL − délka navíjeného lana mezi bubnem a první kladkou; δ1 − odklon lana při dolní poloze 

od svislice; δ2 − velikost stoupání drážek lanového bubnu; l − délka závitové části bubnu 

7.5.11 VOLBA MATERIÁLU 

Lanový buben i jeho čelo budou vyrobeny z materiálu ČSN 11 523 s obsahem uhlíku 0,2 %, 

viz Tab. 10. U tohoto materiálu je zaručena svařitelnost. [21] 

 Tab. 10 Vlastnosti a použití vybraných materiálů [21] 

Označení materiálu Mez kluzu Re [MPa] Pevnost v tahu Rm [MPa] 

11 523, (S355J0, 

1.0553) 

345 441 až 667 

 

7.5.12 TLAKOVÉ NAPĚTÍ  

Tlakové napětí vzniká na povrhu pláště bubnu a je vyvolané vnějším přetlakem. Pokud se 

lano na buben navíjí pouze v jedné vrstvě maximální namáhání vzniká v místě, kde lano 

nabíhá na buben. Maximální tlakové napětí, které zde vzniká se počte dle [9], str. 107. 

𝜎𝑑 =  0,5 ⸱
𝐹𝑆𝑑,𝑠

𝑠 ⸱ 𝑡𝑧
= 0,5 ⸱

25 856, 569 

15 ⸱ 12,5
=  68,951 𝑀𝑃𝑎 (51)  

kde: 

𝜎d maximální tlakové napětí      [MPa] 

FSd,s zatěžující síla v laně, viz rovnice (16), FSd,s = 25 856,569 N [N] 

sskut skutečná tloušťka stěny bubnu, viz kapitola 7.5.9, sskut = 15 mm [mm] 

tz stoupání závitů, dle [9], str. 106, určeno v závislosti 

na vypočteném průměru lana d = 10 mm, tz = 12,5 mm  [mm] 
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7.5.13 OHYBOVÉ NAPĚTÍ 

Kolmo k působení tlakovému napětí působí napětí ohybové, které se určí dle [9], str. 107. 

𝜎𝑜 =  0,96 ⸱ 𝐹𝑆𝑑,𝑠 ⸱ √
1

𝐷𝑏𝑢𝑏𝑛𝑢
2  ⸱  𝑡𝑧

6

4

 (52)  

𝜎𝑜 =  0,96 ⸱  25 856,569 ⸱ √
1

2502 ⸱  12,56

4

 =  35,523 𝑀𝑃𝑎 

kde: 

𝜎o maximální ohybové napětí       [MPa] 

FSd,s zatěžující síla v laně, viz rovnice (16), FSd,s = 25 856,569 N  [N] 

Dbubnu jmenovitý průměr bubnu na ose lana, viz kapitola 7.4.3, Dbubnu = 250 mm [mm] 

tz stoupání závitů, dle [9], str. 106, určeno v závislosti 

na vypočteném průměru lana d = 10 mm, tz = 12,5 mm   [mm] 

7.5.14 CELKOVÉ NAPĚTÍ OD TLAKU A OHYBU 

Pro svařované ocelové bubny platí, že celkové přípustné napětí nesmí překročit hodnotu 

dovoleného napětí, dle [9], str. 107. 

𝜎𝑑 + 𝜎𝑜  ≤  𝜎𝑑𝑜𝑣 =
𝜎𝑠

𝜐
  (53)  

68,951 + 35,523  ≤  
345

2
 

104,474 𝑀𝑃𝑎 ≤  172,5 𝑀𝑃𝑎 

kde: 

𝜎o maximální ohybové napětí, viz rovnice (52) , 𝜎o = 35,523 MPa [MPa] 

𝜎d maximální tlakové napětí, viz rovnice (51), 𝜎d = 68,951 MPa [MPa] 

𝜎dov dovolené napětí       [MPa] 

𝜎s přípustné napětí, dle Tab. 10, 𝜎s = 345 MPa    [MPa] 

𝜐 bezpečnost k mezi kluzu, dle [9], str. 108, 𝜐 = 2   [−] 

Součet ohybového 𝜎o a tlakového napětí 𝜎d je menší než přípustné napětí 𝜎s podělené 
o bezpečnost k mezi kluzu 𝜐. Celkové napětí od tlaku a ohybu vyhovuje podmínce. 
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7.5.15 ČELO LANOVÉHO BUBNU 

U svařovaných lanových bubnů se tloušťka čela stanoví vzorcem dle [9], str. 108. Vodorovná 

složka šikmého tahu odpovídá všem silám sbíhajícím se v lanech s přídavkem 10 %. [9] 

𝜎č = 1,44 ⸱ (1 −
2

3
 ⸱

𝑑𝑛

𝐷𝑏𝑢𝑏𝑛𝑢
 )  ⸱

1,1 ⸱ FSd,s

𝑠𝑣
2

 (54)  

𝜎č =  1,44 ⸱ (1 −
2

3
 ⸱

52

250
 )  ⸱

1,1 ⸱ 25 856,569 

152
= 156,789 𝑀𝑃𝑎  

kde: 

𝜎č  napětí vznikající na čele bubnu     [MPa] 

dn  průměr náboje, volím dn = 52 mm     [mm] 

Dbubnu  jmenovitý průměr bubnu na ose lana, 

viz kapitola 7.4.3, Dbubnu = 250 mm     [mm] 

FSd,s  zatěžující síla v laně, viz rovnice (16), FSd,s = 25 856,569 N [N] 

sv  tloušťka čela lanového bubnu, volím sv = 15 mm   [mm] 

7.5.16 VÝSLEDNÉ NAPĚTÍ NA ČELO LANOVÉHO BUBNU 

Čelo bubnu bude vyrobeno z plechu z materiálu ČSN 11 523, viz 

Tab. 10 kapitola 7.5.11 Volba materiálu. 

𝜎č  ≤  𝜎𝑑𝑜𝑣 =
𝜎𝑠

𝜐
  (55)  

156,789  ≤  
345

2
 

156,789 𝑀𝑃𝑎  ≤  172,5 𝑀𝑃𝑎 

kde: 

𝜎č napětí vznikající na čele bubnu, viz rovnice (54), 𝜎č = 156,789 MPa [MPa] 

𝜎dov dovolené napětí        [MPa] 

𝜎s přípustné napětí, dle Tab. 10, 𝜎s = 345 MPa     [MPa] 

𝜐 bezpečnost k mezi kluzu, dle [9], str. 108, 𝜐 = 2    [−] 

Napětí vznikající v čele lanového bubnu je menší než maximální dovolené napětí, čelo 

lanového bubnu vyhovuje. 
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8 VÝPOČET ČEPŮ NESOUCÍ KLADNICI 

8.1 OHYB 

8.1.1 URČENÍ REAKČNÍ SÍLY 

Kladnice je nesena na čtyřech nosných průřezech lana a dvou kladkách, které jsou umístěny 

na dvou nosných neotočně uložených čepech. Každý čep nese kladnici na dvou kuličkových 

ložiscích, proto platí: 

𝐹𝐴 = 𝐹𝑆𝑑,𝑠 = 25 856,569 𝑁 (56)  

kde: 

FA reakční síla        [N] 

FSd,s zatěžující síla v laně, viz rovnice (16), FSd,s = 25 856,569 N [N] 

8.1.2 OHYBOVÝ MOMENT 

Velikost ohybového momentu působícího na hřídel, je dán vztahem síla krát rameno. 

𝑀𝑜 = 𝐹𝐴 ⸱ 𝑥 = 25 856,569 ⸱ 50 = 1,293 ⸱ 106 𝑁𝑚𝑚 (57)  

kde: 

Mo ohybový moment       [Nmm] 

FA reakční síla, viz rovnice (55), FA = 25 856,569 N   [N] 

x část čepu namáhaná na ohyb, volím x = 50 mm   [mm] 

8.1.3 NÁVRH PRŮMĚRŮ HŘÍDELE 

Pro další výpočet byla použita hodnota dovolená v ohybu 𝜎𝑂𝐷 = 110 𝑀𝑃𝑎, která je určena 

pro ocel 11 700. [22] 

Jelikož měla hřídel v ose vyvrtaný otvor pro mazaní, byl použitý vztah pro výpočet 

kvadratického modulu průřezu pro mezikruží. 

𝑊𝑜 =
𝜋

32
 ⸱

𝐷ℎ
4 − 𝑑ℎ

4

𝐷ℎ
 (58)  

kde: 

Wo ohybový moment   [Nmm] 

Dh průměr nosného hřídele  [mm] 

dh průměr otvoru v nosné hřídeli [mm] 
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Aby byl proveden výpočet, byl zaveden poměr průměru hřídele vůči průměru vyvrtaného 

otvoru.  

𝑑ℎ

𝐷ℎ
=

1

8
=>  8 ⸱ 𝑑ℎ =  𝐷ℎ (59)  

kde: 

Dh průměr nosného hřídele  [mm] 

dh průměr otvoru v nosné hřídeli [mm] 

Do rovnice (58) byl dosazen poměr hledaných průměrů, díky kterým bylo možno vyjádřit 

průměr dh. 

𝑑ℎ = √
256 ⸱ 𝑊𝑜  

𝜋 ⸱ 4096 − 1

3

 (60)  

Poslední neznámou je modul průřezu v ohybu Wo, ten byl vyjádřen ze základní podmínky 

pro ohyb. 

𝜎𝑂 =
𝑀𝑜

𝑊𝑜
 ≤  𝜎𝑂𝐷   (61)  

  𝑊𝑜 =
𝑀𝑜

𝜎𝑂𝐷
 

Dosazením tohoto vztahu byl získán výraz, díky němuž je možno určit minimální možný 

průměr vrtaného otvoru. 

𝑑ℎ = √
256 ⸱ 𝑀𝑜 

(𝜋 ⸱ 4096 − 1) ⸱ 𝜎𝑂𝐷

3

= √
256 ⸱ 1,293 ⸱ 10 6  

(𝜋 ⸱ 4096 − 1) ⸱  110

3

= 6,161 𝑚𝑚 (62)  

kde: 

dh průměr otvoru v nosné hřídeli     [mm] 

Mo ohybový moment, viz rovnice (57), Mo = 1,293 ⸱ 106 Nmm [Nmm] 

σOD maximální dovolené napětí v ohybu, σOD = 110 MPa  [MPa] 

Byl zvolen průměr dh = 7 mm, který je otvorem pro maznici. 

Zpětným dosazením do rovnice (59), byla zjištěna velikost průměru hřídele Dh. 

𝐷ℎ =  8 ⸱ 𝑑ℎ =  8 ⸱ 7 = 56 𝑚𝑚 (63)  

kde: 
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Dh průměr nosného hřídele   [mm] 

dh průměr otvoru v nosné hřídeli, dh = 7 mm [mm] 

8.1.4 VÝPOČET NAPĚTÍ V OHYBU 

Hodnota velikosti modulu průřezu v ohybu Wo byla vypočítána dle dříve použitého 

vzorce (21). 

𝑊𝑜 =
𝜋

32
 ⸱

𝐷ℎ
4 − 𝑑ℎ

4

𝐷ℎ
=  

𝜋

32
 ⸱ 

564 −  74

56
= 17 236,851 𝑚𝑚3 (64)  

kde: 

Wo modul průřezu v ohybu       [mm3] 

Dh průměr nosného hřídele, viz rovnice (63), Dh = 56 mm   [mm] 

dh průměr otvoru v nosné hřídeli, viz rovnice (62), zvoleno dh = 7 mm [mm] 

Bylo třeba zpětně dopočítat hodnotu 𝜎o, aby bylo možné dále vypočítat bezpečnost proti lomu 

vzniklého únavou materiálu v kapitole 5.8.4 Bezpečnost proti únavovému lomu. 

𝜎𝑜č =  
𝑀𝑜

𝑊𝑜
 =  

1,293 ⸱ 106

   17 236,851   
 = 75,004 𝑀𝑃𝑎 (65)  

kde: 

𝜎oč ohybové napětí v čepu      [MPa] 

Mo ohybový moment, viz. rovnice (57), Mo = 1,293 ⸱ 106 Nmm [Nmm] 

Wo modul průřezu v ohybu, viz rovnice (64), Wo = 17 236,851 mm3 [mm3] 

8.1.5 POROVNÁNÍ NAPĚTÍ V OHYBU S DOVOLENOU HODNOTOU 

Vznikající ohybové napětí v čepu 𝜎oč musí být menší než dovolené napětí v ohybu 𝜎OD. 

𝜎𝑜č  ≤  𝜎𝑂𝐷  (66)  

75,004 𝑀𝑃𝑎 ≤ 110 𝑀𝑃𝑎 

Zvolený čep vyhovuje na ohyb. 

8.2 STŘIH 

8.2.1 URČENÍ MINIMÁLNÍHO STŘIŽNÉHO PRŮMĚRU ČEPU 

Další výpočet byl proveden pro kontrolu hřídele na střih. Zvolený materiál nosné hřídele byl 

zvolen 11 700 má hodnotu minimálního smykového napětí 70 MPa. [22] Výpočet byl 

proveden na základě pevnostní podmínky na střih. 



BRNO 2020 

 

 

58 
 

VÝPOČET ČEPŮ NESOUCÍ KLADNICI 

𝜏𝑆 =
𝐹

𝑆𝑠𝑡ř𝑖ℎ
 ≤  𝜏𝑆𝐷  (67)  

kde: 

𝜏S napětí ve střihu    [MPa] 

F působící síla     [N] 

Sstřih střižný průřez     [mm2] 

𝜏𝑆𝐷  maximální dovolené napětí ve střihu  [MPa] 

Za průřez Sstřih v rovnici (67) byl dosazen vzorec pro výpočet plochy mezikruží [23] a byl 

získán vztah: 

𝜏𝑆 =  
𝐹𝐴

𝜋 ⸱ (𝐷ℎ𝐵
2 − 𝑑ℎ

2)
4

 ≤  𝜏𝑆𝐷  (68)  

kde: 

𝜏SD maximální dovolené napětí ve střihu , zvoleno 𝜏SD = 70 MPa [MPa] 

𝜏S napětí ve střihu       [MPa] 

FA reakční síla        [N] 

DhB průměr hřídele namáhaný na střih     [mm] 

dh průměr otvoru v nosné hřídeli     [mm] 

Protože hodnota otvoru pro mazaní byla určena z předchozího výpočtu dh = 7 mm. Byl 

vyjádřen průměr hřídele namáhaný na střih jako jediná neznámá v rovnici.  

𝐷ℎ𝐵 =  √
4 ⸱ 𝐹𝐴

𝜋 ⸱ 𝜏𝑆𝐷  
+  𝑑ℎ

2 =  √
4 ⸱ 25 856,569    

𝜋 ⸱ 70 
+  72 = 22,788 𝑚𝑚 (69)  

kde: 

DhB průměr hřídele namáhaný na střih     [mm] 

FA reakční síla, viz rovnice (55), FA = 25 856,569 N   [N] 

𝜏SD maximální dovolené napětí ve střihu , zvoleno 𝜏SD = 70 MPa [MPa] 

dh průměr otvoru v nosné hřídeli, viz rovnice (61), dh = 7 mm  [mm] 

Pro uložení hřídele v bočnici byl zvolen průměr DhB = 45 mm. 
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8.2.2 VÝPOČET NAPĚTÍ VE STŘIHU 

Velikost vzniklého napětí ve střihu se vypočte dle vzorce. 

𝜏𝑆 =
𝐹𝐴

𝑆𝑠𝑡ř𝑖ℎ
 =  

𝐹𝐴

𝜋 ⸱ (𝐷ℎ𝐵
2 − 𝑑ℎ

2)
4

=  
25 856,569   

𝜋 ⸱ (452 − 72)
4

 = 65,358 𝑀𝑃𝑎 
(70)  

kde: 

𝜏S napětí ve střihu        [MPa] 

FA reakční síla, viz rovnice (56), FA = 25 856,569 N    [N] 

DhB průměr hřídele namáhaný na střih, viz rovnice (69), DhB = 45 mm  [mm] 

dh průměr otvoru v nosné hřídeli, viz rovnice (62), dh = 7 mm   [mm] 

Sstřih střižný průřez         [mm2] 

8.2.3 POROVNÁNÍ NAPĚTÍ VE STŘIHU S DOVOLENOU HODNOTOU 

Vypočtená velikost napětí ve smyku nesmí překročit maximální dovolené napětí ve střihu. 

𝜏𝑆 ≤  𝜏𝑆𝐷  (71)  

65,358 𝑀𝑃𝑎 ≤ 70 𝑀𝑃𝑎 

Provedená kontrola na střih vyhovuje podmínce. 

8.3 OTLAČENÍ 

Byly zvoleny mezní hodnoty otlačení pro materiál 11 373, ze kterého byla vyrobena bočnice, 

jelikož má tento materiál nižší hodnoty pro dovolená napětí. Bylo zvoleno 63 MPa. [24] 

Opět bylo využito ze základního vztahu pro otlačení, a v této části byla provedena kontrola, 

zda vypočtený průměr a zvolená tloušťka bočnice je vyhovující na otlačení. 

𝑃 =
𝐹

𝑆𝑜𝑡𝑙𝑎č𝑒𝑛í
 ≤  𝑃𝐷  (72)  

kde: 

P otlačení     [MPa] 

F působící síla     [N] 

Sotlačení  průřez namáhaný otlačením   [mm2] 

PD maximální dovolené otlačení   [MPa] 
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8.3.1 URČENÍ VELIKOSTI OTLAČOVANÉ PLOCHY 

Otlačovaná plocha byla tvaru obdélníka a byla vypočítána součinem průměru hřídele a šířky 

bočnice. Průměr hřídele DhB namáhaný na střih je roven průměru namáhaného na otlačení. 

𝑆𝑜𝑡𝑙𝑎č𝑒𝑛í =  𝐷ℎ𝐵 ⸱ 𝑏 =  45 ⸱ 15 = 675 𝑚𝑚2 (73)  

kde: 

Sotlačení průřez namáhaný otlačení       [mm2] 

DhB průměr hřídele namáhaný na střih, viz rovnice (69), DhB = 45 mm  [mm] 

bbočnice šířka bočnice, volím bbočnice = 15 mm     [mm] 

8.3.2 VÝPOČET VELIKOSTI OTLAČENÍ. 

Vypočtená plocha byla dosazena do vzorce a následně zjištěný tlak byl porovnán s dovolenou 

hodnotou tlaku pro náš materiál. 

𝑃 =
𝐹𝐴

𝑆𝑜𝑡𝑙𝑎č𝑒𝑛í
=

25 856,569

675
= 38,306 𝑀𝑃𝑎 (74)  

kde: 

P otlačení         [MPa] 

FA reakční síla, viz rovnice (56), FA = 25 856,569 N    [N] 

Sotlačení  průřez namáhaný na otlačení, viz rovnice (73), Sotlačení = 675 mm2  [mm2] 

PD maximální dovolené otlačení       [MPa] 

8.3.3 POROVNÁNÍ OTLAČENÍ S DOVOLENOU HODNOTOU 

Vypočtená velikost otlačení dle podmínky, v rovnici (72), musí být menší nebo rovna 

maximálnímu dovolenému napětí. 

𝑃 ≤ 𝑃𝐷  (75)  

38,306 𝑀𝑃𝑎 ≤ 63 𝑀𝑃𝑎 

Stanovenou podmínku pro otlačení zvolený materiál i čep splňuje. 

8.3.4 BEZPEČNOST PROTI ÚNAVOVÉMU LOMU 

Pro materiál 11 700, ze kterého byla vyroben nosný čep, odpovídá hodnotě pevnosti 

v tahu Rm 700 MPa. Dále pro tento materiál byla velikost meze únavy v ohybu 

𝜎co = 300 MPa (dle [24], Tab. 4.1. − Výběr materiálů pro hřídele, str. 203). Vrubový 

součinitel β𝜎 pro ohyb, pro danou pevnou 700 MPa, vyrobený čepovou frézou odpovídal 

velikosti 1,89 (dle [24], Tab. 4.4. − Vrubový součinitel β pro hřídel s drážkou pro pero, 

str. 208). Součinitel velikosti byl udáván součinitelem υ𝜎, pro již dříve vypočtený průměr 
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čepu Dh = 56 mm. Dle Tab. 11 − Součinitel vyjadřující vliv velikosti součásti na mez únavy 

pro ohyb byla jeho hodnota zvolena pro nejbližší vyšší průměr tedy pro 60 mm a jeho hodnota 

je 0,8, protože použitý materiál pro hřídel není legovaný. (dle [24], Tab. 4.10. − Součinitel 

vyjadřující vliv velikosti součásti na mez únavy, str. 210). Hodnota Ra byla zvolena 

Ra = 0,8 μm a mez pevnosti Rm = 700 MPa. Hodnota součinitele εP vyjadřující vliv jakosti 

povrchu na mezi únavy (dle [24], Obr. 4.13. Součinitel εP vyjadřující vliv jakosti povrchu 

na mez únavy, str. 210) byla zjištěna hodnota pro εP = 0,96. Velikost ohybového napětí v čepu 

𝜎oč = 75,004 MPa, je již znám předchozího výpočtu v kapitole 8.1.4 Ohyb, ze vzorce (65). 

Velikost ψ𝜎 je zvolena z (dle [24], Tab. 4.11. − Součinitele charakterizující citlivosti materiálu 

na nesouměrnost cyklu, str. 210), pro ohyb je jeho velikost 0,06. Závěrem hodnota 

materiálové konstanty 𝜎M, je pro náš výpočet roven nule. [24]  

Tab.  11 Součinitel vyjadřující vliv velikosti součásti na mez únavy [24], str. 210 

Průměr 

součásti d 

[mm] 

Součinitel velikosti 

pro ohyb υ𝜎 pro krut υ𝜏 

nelegované 

oceli 

legované 

oceli 

všechny 

oceli 

10 

20 

30 

40 

50 

1,00 

0,95 

0,91 

0,88 

0,84 

1,00 

0,86 

0,80 

0,75 

0,71 

1,00 

0,91 

0,86 

0,81 

0,78 

60 0,80 0,69 0,76 

70 

80 

100 

120 

150 

>150 

0,78 

0,76 

0,73 

0,70 

0,68 

0,60 

0,68 

0,67 

0,64 

0,62 

0,61 

0,54 

0,74 

0,73 

0,72 

0,70 

0,68 

0,60 

 

𝐾𝜎 =
𝜎𝐶𝑂

𝛽𝜎

𝜐𝜎휀𝑃
 ⸱ 𝜎𝑜č +  𝜓𝜎𝜎𝑀

 =  
300

1,89
0,8 ⸱ 0,96  ⸱  75,004 +  0,06 ⸱ 0

=  1,625 
(76)  
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kde: 

kσ bezpečnost proti únavovému lomu    [−] 

𝜎co mez únavy v ohybu      [MPa] 

𝜎oč ohybové napětí v čepu, viz rovnice (65) 𝜎oč = 75,004 MPa [MPa] 

β𝜎 vrubový součinitel      [−] 

υ𝜎 součinitel určující vliv velikosti součásti na mez únavy [−] 

εP součinitel udávající vliv jakosti povrchu na mez únavy [−] 

ψ𝜎 součinitel citlivosti materiálu na nesouměrnost cyklu  [−] 

𝜎M  materiálová konstanta     [−] 

𝐾𝜎 ≥ 1 

1,625 ≥ 1 

Vypočtená bezpečnost v rovnici (76) kσ je větší než jedna, proto vyhovuje. 

8.4 SCHÉMA ČEPU 

Na Obr. 24 je zobrazen navržený čep. 

 

Obr. 24 Schéma čepu, rozměry v mm [0] 

kde: DhB − průměr hřídele namáhaný na střih; Dh − průměr nosného hřídele; x − část čepu namáhaná 

na ohyb; dh −  průměr otvoru v nosné hřídeli 
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9 PEVNOSTNÍ KONTROLA NOSNÉ KONSTRUKCE JEŘÁBU 

Aby byla zajištěna pevnost konstrukce jeřábu bylo třeba ji pevnostně zkontrolovat. Kontrolu 

bylo možné provádět buď za pomocí výpočetních programů jako je Scia Engineer, Ansys 

nebo Adams. Výpočet provedený v bakalářské práci bude proveden bez využití těchto 

programů. 

9.1 URČENÍ ZATĚŽUJÍCÍCH SIL 

Na nosnou konstrukci jeřábu budou působit dva páry osamělých sil vznikající v důsledku 

pojezdu vozíku pohybujícím se prostřednictvím páru pojezdových kol. Zatěžující síla Fz, je 

tedy rovna dvojnásobku zatěžující síly v laně, viz rovnice (16). 

𝐹𝑧 = 2 ⸱ 𝐹𝑆𝑑,𝑠 = 2 ⸱ 25 856,569 = 51 713,138 N (77)  

kde: 

Fz zatěžující síla pojezdu    [N] 

FSd,s síla v laně, viz rovnice (16), FSd,s = 25 856,569 N [N] 

9.2 SCHÉMA ŘEŠENÉ KONSTRUKCE 

Kontrolovaný nosník namáhaný na ohyb byl nejdříve převeden do schématického nákresu, 

a následně uvolněn viz Obr. 29. Na nosník působí čtyři osamělé síly FSd,f, vypočtené 

v kapitole 7.3.7. rovnice (16) o stejné velikosti se symetrickým uložením. Síly představují 

tahovou silou vzniklou v laně. Pro možnost výpočtu vznikajícího namáhání v jednotlivých 

osách je nutné síly rozložit do vzájemně kolmých směrů x a y, toto počítané zatížení je 

zobrazeno na Obr. 26. 

Byl uvažován nejnepříznivější stav namáhání, tj. oba posuvy byly co nejblíže ke středu 

nosníku a největší možnou povolenou zátěž jeřábu, dle zadání. Nosník byl převeden na prut, 

který bude imaginárně řezán v pěti místech, kde nastává změna v silovém působení. 

Ze zjištěných velikostí ohybových napětí vznikajících po celé délce budou sestrojeny 

příslušné vnitřní výsledné účinky (VVU), ze kterých jsou názorně vidět jejich průběhy a 

maxima namáhání. 
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Obr. 25 Působení sil na konstrukci [0], 

kde: l1 až l5 − vzdálenost l1 až l5; FSd,s − síla v laně; Fz − zatěžující síla pojezdu 

 

 

Obr. 26 Schéma řešené konstrukce [0] 

kde: F1x až F4x − zatěžující síla 1 až 4; 

F1y až F4y − zatěžující síla 1 až 4; l1 až l5 − vzdálenost l1 až l5 

 

9.3 VOLBA MATERIÁLU KONSTRUKCE 

Konstrukce těchto typů jeřábů bývají zpravidla skříňové a tím pádem svařované. Na to je 

třeba brát zřetel při volbě materiálu, volím materiál ČSN 11 523, jehož svařitelnost je 

zaručená, důležité parametry materiálu jsou uvedeny v Tab. 12 − materiál svařované nosné 

konstrukce. 
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Tab.  12 Materiál svařované nosné konstrukce 

Označení materiálu Mez kluzu Re [MPa] Pevnost v tahu Rm [MPa] 

11 523, (S355J0, 

1.0553) 

300 441 až 667 

 

9.4 ROZKLAD PŮSOBÍCÍ SÍLY 

Pro provedení korektního výpočtu, bude nutné rozložit sílu vznikající při zdvihu břemene 

do směrů os x a y. Využijeme k tomu goniometrických funkcí, předpokládaný úhel při zdvihu 

𝛼 = 25°, schématické znázornění lze vidět na Obr. 27. 

 

Obr. 27 Rozklad síly [0] 

kde: F1x − zatěžující síla 1; F2x − zatěžující síla 2; F3x − zatěžující síla 3; F4x − zatěžující síla 4; 

F1y − zatěžující síla 1; F2y − zatěžující síla 2; F3y − zatěžující síla 3; F4y − zatěžující síla 4; 

γh − úhel lana v horní poloze; FSd,s − síla v laně 

 

9.4.1 VÝPOČET SÍLY F1X 

Síla Fx se určí pomocí zatěžující síly v laně a funkce sin a úhlem v horní poloze zdvihadla γh. 

𝐹1𝑥 =  𝐹𝑧  ⸱ sin(𝛾ℎ) =  51 713,138 ⸱ sin(25°) = 21 854,916 𝑁 (78)  

kde: 

F1x zatěžující síla 1       [N] 

Fz zatěžující síla pojezdu, viz rovnice (77), Fz = 51 713,138 N [N] 

γh úhel lana v horní poloze, viz Obr. 10, γh = 25°   [°] 
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Uvažuji stejně velké zatížení vznikajících v lanech, viz Obr. 27, proto F1x = F2x = F3x = F4x. 

9.4.2 VÝPOČET SÍLY F1Y 

Velikost zatěžující síly F1y bude určena součinem zatěžující síly v laně a funkcí kosinus 

s úhlem v horní poloze zdvihadla γh. Uvažuji stejně velkou velikost zatížení v každém laně, 

proto F1y = F2y = F3y = F4y. 

𝐹1𝑦 =  𝐹𝑧  ⸱ cos(𝛾ℎ) =  51 713,138 ⸱ cos(25°) = 46 868,020 𝑁 (79)  

kde: 

Fz zatěžující síla pojezdu, viz rovnice (77), Fz = 51 713,138 N [N] 

γh úhel lana v horní poloze, viz Obr. 10, γh = 25°   [°] 

9.5 KONTROLA NOSNÍKU NA OHYB 

Rámové konstrukce mobilních portálových jeřábů této nosnosti bývají zpravidla svařované. 

Proto bylo nutné vypočítat hodnoty ohybových modulů průřezu, pro osy x´ a y´, kolem 

kterých bude nosník namáhán. Výpočet se dělí na výpočet jednotlivých kvadratických 

modulů, které pokud jejich těžiště neprochází těžištěm součásti, bylo nutno s využitím 

Steinerovy věty do počítané osy posunout. Jedná se o symetrický průřez, jehož rozměry se 

nachází v (Obr. 28, průřez nosné konstrukce jeřábu). Výsledné kvadratické moduly, kvůli 

jejich symetričnost budou vynásobeny dvěma následně sečteny. Výsledný celkový ohybový 

modul průřezu bude zjištěn podělením tohoto součtu parametrem e1, který představuje 

největší kolmou vzdálenost krajního vlákna k ose x´. 
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Obr. 28 Průřez nosné konstrukce jeřábu [0] 

kde: b1 = 500 mm − délka pásnice 1; b2 = 30 mm − šířka pásnice 2; h1 = 20 mm − šířka pásnice 1; 

h2 = 460 mm − výška pásnice 2; a1 = 240 mm − vzdálenost os x‘ a x1; 

a2 = 235 mm − vzdálenost os y‘ a y1; 

e1 = 250 mm− největší kolmá vzdálenost krajního vlákna k ose x´; 

e2 = 250 mm − největší kolmá vzdálenost krajního vlákna k ose y‘; T − těžiště skříňového nosníku; 

T1 − těžiště plochy S1; T2 − těžiště plochy S2; S1 − plocha b1 x h1; S2 − plocha b2 x h2; 

y´ −  neutrální osa y´ procházející těžištěm T1; x´ − neutrální osa x´ procházející těžištěm T2; 

x1 − osa odpovídající kvadratickému momentu I1y1 průřezu b1 ⸱ h1 

y1 − osa odpovídající kvadratickému momentu I2x2 průřezu b2 ⸱ h2  

 

9.5.1 VÝPOČET KVADRATICKÉHO MODULU PRŮŘEZU V OHYBU K OSE X‘ 

Kvadratický modul průřezu plochy S1 k ose x‘ procházející těžištěm se vypočte podle vztahu 

dle [25]. 

𝐼1𝑥1
= 2 ⸱ ( 

1

12
 ⸱ 𝑏1 ⸱ ℎ1

3 + 𝑆1 ⸱ 𝑎1
2 ) (80)  

𝐼1𝑥1
= 2 ⸱ (

1

12
 ⸱ 500 ⸱ 203 + 500 ⸱ 20 ⸱ 2402) =   1,153 ⸱ 109   mm4 

kde: 

I1x1 kvadratický moment obdélníkového 
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průřezu plochy S1 k ose x‘ procházející těžištěm [mm4] 

b1 délka pásnice 1, viz Obr. 28,  b1 = 500 mm  [mm] 

h1 šířka pásnice 1, viz Obr. 28, h1 = 20 mm  [mm] 

S1 obsah plochy v řezu     [mm2] 

a1 vzdálenost os x‘ a x1, viz Obr. 28, a1 = 240 mm [mm] 

Kvadratický modul průřezu plochy S2 k ose x‘ procházející těžištěm se vypočte podle vztahu 

dle [25]. 

𝐼2𝑥2
= 2 ⸱ ( 

1

12
 ⸱ 𝑏2 ⸱ ℎ2

3 ) =  2 ⸱ ( 
1

12
 ⸱ 30 ⸱ 4603 ) = 4,867 ⸱ 108  𝑚𝑚4 (81)  

kde: 

I2x2 kvadratický moment obdélníkového 

průřezu plochy S2 k ose x‘ procházející těžištěm [mm4] 

b2 šířka pásnice 2, viz Obr. 28, b2 = 30 mm  [mm] 

h2 výška pásnice 2, viz Obr. 28, h2 = 460 mm  [mm] 

Výsledný kvadratický moment celkového průřezu nosníku se určí součtem kvadratických 

modulů v průřezu viz rovnice (80) a (81). 

𝐼𝑥′ = 𝐼1𝑥1
+ 𝐼2𝑥2

= 1,153 ⸱ 109  + 4,867 ⸱ 108  = 1,639 ⸱ 109 𝑚𝑚4 (82)  

kde: 

Ix´ výsledný kvadratický moment celkového průřezu nosníku    [mm4] 

I1x1 kvadratický moment obdélníkového průřezu plochy S1 k ose x´ 

procházející těžištěm, viz rovnice (80), I1x1 = 1,153 ⸱ 109 mm4  [mm4] 

I2x2 kvadratický moment obdélníkového průřezu plochy S2 k ose x´ 

procházející těžištěm, viz rovnice (81), I2x2 = 4,867 mm4   [mm4] 

Ohybový modul průřezu se vypočte podělením výsledného kvadratického průřezu nosníku 

největší kolmou vzdáleností krajního vlákna k ose x´, dle [26]. 

𝑊𝑥′ =
𝐼𝑥′

𝑒1
=  

1,639 ⸱ 109 

250
= 6,556 ⸱ 106 𝑚𝑚3 (83)  

kde: 
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Wx´ ohybový modul průřezu      [mm3]  

Ix´ výsledný kvadratický moment celkového průřezu nosníku, 

viz. rovnice (82), Ix´ = 1,639 ⸱ 109 mm4     [mm4] 

e1 největší kolmá vzdálenost krajního vlákna k ose x´, 

viz Obr. 28, e1 = 250 mm      [mm] 

9.5.2 VÝPOČET PRŮBĚHU VNITŘNÍCH VÝSLEDNÝCH ÚČINKŮ (VVU) VE SMĚRU OSY Y 

 

9.5.3 VÝPOČET REAKCÍ FAY A FBY 

Výpočet průběhu vnitřních výsledných účinků pro rozložení sil dle Obr. 29, je částí nosné 

konstrukce dle Obr. 25 (červeně znázorněný prut je počítán). 

 

Obr. 29 Uvolněný nosník pro ohyb kolem osy x [0] 

kde: FAy − reakční síla v bodě A; FBy − reakční síla v bodě B 

F1y − zatěžující síla 1; F2y − zatěžující síla 2; F3y − zatěžující síla 3; F4y − zatěžující síla 4; 

l1 − vzdálenost reakční síly FAy a zatěžující síly F1y; l2 − vzdálenost zatěžující síly F1y a F2y; 

l3 − vzdálenost zatěžující síly F2y a F3y; l4 − vzdálenost zatěžující síly F3y a F4y; 

l5 − vzdálenost zatěžující síly F4y a reakční síly v bodě B FBy; 

 

Nejprve bylo třeba sestavit rovnici silové rovnováhy pro směr v ose x. V tomto směru 

nepůsobí žádná síla, tudíž podmínka 𝛴Fx= 0 byla splněna. 

𝛴𝐹𝑦𝑥 = 0 (84)  

kde: 

𝛴F0x suma všech sil v ose x [N]  

V další části bylo nezbytné sestavit rovnici silové rovnováhy pro síly působící ve směru osy y. 
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𝛴𝐹𝑦𝑦 = 0: 𝐹𝐴𝑦 +  𝐹𝐵𝑦 −  𝐹1𝑦 −  𝐹2𝑦 −  𝐹3𝑦 −  𝐹4𝑦 = 0 (85)  

kde: 

𝛴Fyy suma všech sil v ose y [N]  

FAy reakční síla v bodě A  [N] 

FBy reakční síla v bodě B  [N] 

F1y zatěžující síla 1  [N] 

F2y zatěžující síla 2  [N] 

F3y zatěžující síla 3  [N] 

F4y zatěžující síla 4  [N] 

Pro určení velikosti dvou reakčních sil je potřeba minimálně dvou použitelných rovnic. Je 

třeba vytvořit ještě jednu momentovou rovnici, ta bude sestavena k bodu A. Z této rovnice je 

možno přímo vyjádřit a číselně určit velikost reakce síly FBy. 

𝛴𝑀𝑜𝑦𝐴 = 0: − 𝐹1𝑦⸱ 𝑙1 − 𝐹2𝑦 ⸱ (𝑙1 + 𝑙2) − 𝐹3𝑦⸱(𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3) − 

                     −𝐹4𝑦 ⸱ (𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3 + 𝑙4)  +  𝐹𝐵𝑦 ⸱ (𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3 +  𝑙4 + 𝑙5) = 0 
(86)  

𝐹𝐵𝑦 =
 𝐹1𝑦 ⸱ 𝑙1 +  𝐹2𝑦 ⸱ (𝑙1 + 𝑙2) +  𝐹3𝑦 ⸱ (𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3) +  𝐹4𝑦 ⸱ (𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3 + 𝑙4)

 𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3 + 𝑙4 + 𝑙5
   

𝐹𝐵𝑦 =
 46 868,020  ⸱ 1600 +  46 868,020   ⸱ (1600 + 1300) 

1600 + 1300 + 2200 + 1300 + 1600
+   

             +
 46 868,020   ⸱ (1600 + 1300 + 2200) +   46 868,020   ⸱ (1600 + 1300 + 2200 + 1300)

 1600 + 1300 + 2200 + 1300 + 1600
 

𝐹𝐵𝑦 = 93 736,04 𝑁 

kde: 

FBy  reakční síla v bodě B       [N] 

F1y  zatěžující síla 1, viz rovnice (78), F1y = 46 868,020 N  [N] 

F2y = F3y = F4y zatěžující síla 2, viz rovnice (78), F2y = F3y = F4y = 46 868,020 N [N] 

l1  vzdálenost l1=1600 mm, dle Obr. 29     [mm] 

l2  vzdálenost l2=1300 mm, dle Obr. 29     [mm] 

l3  vzdálenost l3=2200 mm, dle Obr. 29     [mm] 
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l4  vzdálenost l4=1300 mm, dle Obr. 29     [mm] 

l5  vzdálenost l5=1600 mm, dle Obr. 29     [mm] 

𝛴MoyA  suma všech momentů k bodu A     [Nmm] 

Zpětným dosazením do rovnice (85) lze vyjádřit a následně vyčíslit hodnotu reakční síly 

v bodě A FAy. 

𝐹𝐴𝑦 =  −𝐹𝐵𝑦 + 𝐹1𝑦 +  𝐹2𝑦 +  𝐹3𝑦 +  𝐹4𝑦 (87)  

𝐹𝐴𝑦 =  −93 736,04 +  46 868,020 +  46 868,020 +  46 868,020 +  46 868,020  

𝐹𝐴𝑦 =  93 736,04   𝑁 

kde: 

FAy reakční síla v bodě A  [N] 

Velikosti i směry obou reakcí jsou stejné. To proto, že jsou na nosníku umístěny symetricky. 

9.5.4 ŘEZ I. 

Pro zjištění velikosti a průběhu VVU, se nosník pomyslně rozřízne a bude sepsána rovnice 

pro oblast řezu, kdy x1 ∈ <0;1600> mm, viz Obr. 30. 

 

Obr. 30 Řez prutu v oblasti I. [0], kde: x1 − vzdálenost řezu 1; FAy − reakční síla v bodě A 

Pro řez v oblasti jedna platí, že suma všech sil v ose x je rovna nule. 

𝛴𝐹𝐼𝑥 = 0 (88)  

kde: 
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ΣFIx suma sil v ose x pro řez 1 [N] 

Ve směru působení posouvajících sil v této oblasti platí rovnice (89). 

𝛴𝐹𝐼𝑦 = 0: 𝑇𝑥𝐼 = 𝐹𝐴𝑦 = 93 736,04 𝑁 (89)  

kde: 

ΣFIy suma sil v ose y pro řez 1      [N] 

Tx1 posouvající síla v ose y pro řez 1     [N] 

FAy reakční síla v bodě A, viz rovnice (87), FAy = 93 736,04 N  [N] 

Třetí rovnicí je momentová rovnice definovaná vzdáleností x1, která nabývá hodnot 

od 0 do 1600. 

𝛴𝑀𝑜 = 0: 𝑀𝑜𝑦𝐼 =  𝐹𝐴𝑦 ⸱ 𝑥1 = 93 736,04 ⸱ 1600 = 1,500 ⸱ 108 𝑁𝑚𝑚 (90)  

kde: 

𝛴Mo suma všech momentů v řezu      [Nmm] 

FAy reakční síla v bodě A, viz rovnice (87), FAy = 93 736,04 N  [N] 

x1 vzdálenost řezu 1, dle Obr. 30 x1 = 1600 mm   [mm] 

9.5.5 ŘEZ II. 

Průběh VVU v oblasti řezu II. se opět získá sestavením tří rovnic, pro osu x, y a momentovou 

rovnici. V této oblasti proměnná x2 nabývá hodnot od 0 mm do 1300 mm, viz Obr. 31. 

 

Obr. 31 Řez prutu v oblasti II. [0], kde: x2 − vzdálenost řezu 2; FAy − reakční síla v bodě A; 

F1y − zatěžující síla 1; l1 − vzdálenost reakční síly FAy a zatěžující síly F1y 
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Suma všech sil v ose x je rovna nule. 

𝛴𝐹𝐼𝐼𝑥 = 0 (91)  

kde: 

𝛴FIIx suma všech sil s ose x v řezu II.    [N] 

Sepsání a následné vyřešení rovnice pro směr v ose y. 

𝛴𝐹𝐼𝐼𝑦 = 0: 𝑇𝑦𝐼𝐼 = 𝐹𝐴𝑦 −  𝐹1𝑦 = 93 736,04 −  46 868,020 = 46 868,020  𝑁 (92)  

kde: 

𝛴FIIy suma všech sil s ose y v řezu II.     [N] 

TyII  posouvající síla v místě řezu 2     [N]  

FAy reakční síla v bodě A, viz rovnice (87), FAy = 93 736,04 N  [N] 

F1y zatěžující síla 1, viz rovnice (79), F1y = 46 868,02 N  [N] 

Poslední rovnicí je momentová rovnice, pro oblast od 0 mm do 1300 mm, sestavená dle 

Obr. 28. 

𝛴𝑀𝑜 = 0: 𝑀𝑜𝑦𝐼𝐼 =  𝐹𝐴𝑦 ⸱ (𝑙1 + 𝑥2) −  𝐹1𝑦 ⸱ 𝑥2 (93)  

                 𝑀𝑜𝐼𝐼 =  93 736,04  ⸱ (1600 + 1300) −  46 868,020   ⸱ 1300 = 2,109 ⸱ 108 𝑁𝑚𝑚 

kde: 

𝛴Mo suma všech momentů v řezu       [Nmm] 

FAy reakční síla v bodě A, viz rovnice (87), FAy = 93 736,04 N   [N] 

x2 vzdálenost od řezu, dle Obr. 31, x2 = 1300 mm    [mm] 

F1y zatěžující síla 1, viz rovnice (79), F1y = 46 868,02 N   [N] 

l1 vzdálenost l1=1600 mm, dle Obr. 29      [mm] 

9.5.6 ŘEZ III. 

Řez III. byl proveden z pravé strany, čemuž odpovídá i znamínkové dohoda zaznačená 

v Obr. 32, x3 ∈ <0;2200>. 
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Obr. 32 Řez prutu v Oblasti III. [0], kde: x3 − vzdálenost řezu 3; FAy − reakční síla v bodě A; 

F1y − zatěžující síla 1; F2y − zatěžující síla 2; l1 − vzdálenost reakční síly FAy a zatěžující síly F1y; 

l2 − vzdálenost zatěžující síly F1y a F2y 

 

Pro třetí oblast řezu opět platí, že suma všech sil v ose x je rovna nule. 

𝛴𝐹𝐼𝐼𝐼𝑥 = 0 (94)  

kde: 

𝛴FIIIx suma všech sil s ose x v řezu III. [N] 

Ve směru osy y působí pouze reakční síla FBy, jejíž velikost se vypočte následujícím vztahem. 

𝛴𝐹𝐼𝐼𝐼𝑌 = 0: 𝑇𝑦𝐼𝐼𝐼 = 𝐹𝐵𝑦 − 𝐹1𝑦 − 𝐹2𝑦 (95)  

                  𝑇𝑦𝐼𝐼𝐼 =  93 736,04 − 46 868,020 − 46 868,020 = 0 𝑁  

kde: 

𝛴FIIIy suma všech sil s ose y v řezu III.    [N] 

TyIII  posouvající síla v místě řezu 3    [N]  

FBy reakční síla v bodě A, viz rovnice (86), FBy = 93 736,04 N [N] 

F1y zatěžující síla 1, viz rovnice (79), F1y = 46 868,02 N [N] 

F2y zatěžující síla 2, viz rovnice (79), F2y = 46 868,02 N [N] 
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Momentová rovnice je sestavena pro hodnoty x3, které naleží intervalu od 0 mm o 2200 mm. 

𝛴𝑀𝑜 = 0: 𝑀𝑜𝑦𝐼𝐼𝐼 =  𝐹𝐴𝑦 ⸱ (𝑙1 + 𝑙2 + 𝑥3) − 𝐹1𝑦 ⸱ (𝑙2 + 𝑥3) − 𝐹2𝑦 ⸱ 𝑥3 (96)  

                 𝑀𝑜𝑦𝐼𝐼𝐼 =  93 736,04 ⸱ (1600 + 1300 + 2200) − 46 868,020 ⸱ (1300 + 2200) − 

                                 − 46 868,020 ⸱ 2200 = 2,109 ⸱ 108 𝑁𝑚𝑚 

kde: 

𝛴Mo suma všech momentů v řezu     [Nmm] 

FBy reakční síla v bodě B, viz rovnice (86), FBy = 93 736,04 N [N] 

x3 vzdálenost od řezu, viz Obr. 32    [mm] 

F1y zatěžující síla 1, viz rovnice (79), F1y = 46 868,02 N [N] 

F2y zatěžující síla 2, viz rovnice (79), F2y = 46 868,02 N [N] 

l1 vzdálenost l1=1600 mm, dle Obr. 29    [mm] 

l2 vzdálenost l2=1300 mm, dle Obr. 29    [mm] 

 

9.5.7 ŘEZ IV. 

Schéma řezu IV. je zobrazeno na Obr. 33, proměnná x4 nabývá hodnot od 0 do 1600 mm. 

 

Obr. 33 Řez prutu v Oblasti VI. [0] 

kde: x4 − vzdálenost řezu 4; FBy − reakční síla v bodě B 

 

Všechny síly působící ve směru x se musí rovnat nule. 
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𝛴𝐹𝐼𝑉𝑥 = 0 (97)  

kde: 

𝛴FIVx suma všech sil s ose x v řezu IV. [N] 

Rovnice (97) představuje součet všech sil pro směr v ose y působící v řezu IV. 

𝛴𝐹𝐼𝑉𝑌 = 0: 𝑇𝑥𝐼𝑉 = −𝐹𝐵𝑦 = −93 736,04 N (98)  

kde: 

𝛴FIVy suma všech sil s ose y v řezu IV.    [N] 

TyIV  posouvající síla v místě řezu 4    [N]  

FBy reakční síla v bodě B, viz rovnice (86), FBy = 93 736,04 N [N] 

Momentová rovnice je sestavena pro hodnoty x4, které naleží intervalu od 0 mm o 1 600 mm. 

𝛴𝑀𝑜 = 0: 𝑀𝑜𝑥𝐼𝑉 =  𝐹𝐵𝑦 ⸱ 𝑥4 =  93 736,04  ⸱ 1600 =  1,500 ⸱ 108  𝑁𝑚𝑚 (99)  

kde: 

𝛴Mo suma všech momentů v řezu     [Nmm] 

FBy reakční síla v bodě B, viz rovnice (86), FBy = 93 736,04 N [N] 

x4 vzdálenost od řezu, viz Obr. 33    [mm] 

9.5.8 ŘEZ V. 

Působící síly v oblasti řezu V. jsou znázorněny na Obr. 34, x5 ∈ <0;1300>. 
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Obr. 34 Řez prutu v Oblasti V. [0] 

kde: x5 − vzdálenost řezu 5; FBy − reakční síla v bodě B; 

l5 − vzdálenost reakční síly FBy a zatěžující síly F4y 

 

 

 

Suma všech sil v ose x je rovna nule. 

𝛴𝐹𝑉𝑥 = 0 (100)  

kde: 

𝛴FVx suma všech sil s ose x v řezu V. [N] 

Sepsání a následné vyřešení rovnice pro směr v ose y. 

𝛴𝐹𝑉𝑦 = 0: 𝑇𝑦𝑉 = −𝐹𝐵𝑦 +  𝐹4𝑦 = −93 736,04  + 46 868,02 (101)  

𝑇𝑦𝑉 = − 46 868,02 𝑁 

kde: 

𝛴FVy suma všech sil s ose y v řezu V.    [N] 

TyV  posouvající síla v místě řezu 5    [N]  

FBy reakční síla v bodě B, viz rovnice (86), FBy = 93 736,04 N [N] 

F4y zatěžující síla 4, viz rovnice (79), F4y = 46 868,02 N [N] 

Poslední rovnicí je momentová rovnice, pro oblast od 0 mm do 1300 mm, sestavená dle 

Obr. 33. 



BRNO 2020 

 

 

78 
 

PEVNOSTNÍ KONSTROLA NOSNÉ KONSTRUKCE JEŘÁBU 

𝛴𝑀𝑜 = 0: 𝑀𝑜𝑦𝐼𝐼 =  𝐹𝐵𝑦 ⸱ (𝑙5 + 𝑥5) −  𝐹4𝑦 ⸱ 𝑥5 (102)  

                 𝑀𝑜𝑦𝐼𝐼 =  93 736,04 ⸱ (1600 + 1300) − 46 868,02   ⸱ 1300 = 2,109 ⸱ 108 𝑁𝑚𝑚 

kde: 

𝛴Mo suma všech momentů v řezu     [Nmm] 

FBy reakční síla v bodě B, viz rovnice (86), FBy = 93 736,04 N [N] 

x5 vzdálenost od řezu, viz Obr. 34    [mm] 

F4y zatěžující síla 4, viz rovnice (79), F4y = 46 868,02 N [N] 

l5 vzdálenost l5=1600 mm, dle Obr. 29    [mm] 

9.5.9 MAXIMÁLNÍ OHYBOVÉ NAPĚTÍ PRO OHYB KOLEM OSY Y 

Vzniklé ohybové napětí bude určeno podílem maximálního ohybového napětí vzniklého 

v předcházejících třech řezech a vypočteného ohybového modulu v průřezu v kapitole 9.3.1. 

𝑀𝑜𝑦 𝑚𝑎𝑥 =  𝑚𝑎𝑥.  {𝑀𝑜𝑦𝐼 , 𝑀𝑜𝑦𝐼𝐼 , 𝑀𝑜𝑦𝐼𝐼𝐼 , 𝑀𝑜𝑦𝐼𝑉 , 𝑀𝑜𝑦𝑉} (103)  

𝑀𝑜𝑦 𝑚𝑎𝑥 =  1,055 ⸱ 108   𝑁𝑚𝑚 

Výpočet napětí, vzniklého pro osu x‘: 

𝜎𝑜𝑦  =
𝑀𝑜𝑦 𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑥′
=  

2,109 ⸱ 108  

6,556 ⸱ 106 
= 32,170 𝑀𝑃𝑎 (104)  

kde: 

𝜎oy  ohybové napětí působící na konstrukci k ose y   [MPa] 

MOy max maximální ohybový moment vzniklý po délce prutu, 

viz rovnice (103), Moy max = 2,109 ⸱ 108 Nmm   [Nmm] 

Wx‘  ohybový modul průřezu v ose x, 

viz rovnice (83), Wx´ = 6,556 ⸱ 106 mm3    [mm3]  

9.5.10 VÝSLEDNÝ VYPOČTENÝ PRŮBĚH VVU 

Na Obr. 35 jsou znázorněny průběhy normálových a posouvajících sil a ohybových momentů. 

Maximální hodnoty ohybového momentu se nachází v oblasti druhého řezu, 

Moy max = 2,109 ⸱108 Nmm. 
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Obr. 35 Průběh VVU v nosníku pro ohyb kolem osy x [0] 

 

9.5.11 VÝPOČET KVADRATICKÉHO MODULU PRŮŘEZU V OHYBU K OSE Y‘ 

Kvadratický modul průřezu plochy S1 k ose x‘ procházející těžištěm se vypočte podle vztahu 

dle [25]. 

𝐼1𝑦1
= 2 ⸱ ( 

1

12
 ⸱ ℎ1 ⸱ 𝑏1

3) (105)  

𝐼1𝑦1
= 2 ⸱ (

1

12
 ⸱ 20 ⸱ 5003) =   4,167 ⸱ 108   mm4 

kde: 

I1y1 kvadratický moment obdélníkového 
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průřezu plochy S1 k ose y‘ procházející těžištěm [mm4] 

b1 délka pásnice 1, viz Obr. 28,  b1 = 500 mm  [mm] 

h1 šířka pásnice 1, viz Obr. 28, h1 = 20 mm  [mm] 

S1 obsah plochy v řezu     [mm2] 

Kvadratický modul průřezu plochy S2 k ose x‘ procházející těžištěm se vypočte podle vztahu 

dle [25]. 

𝐼2𝑦2
= 2 ⸱ ( 

1

12
 ⸱ ℎ2 ⸱ 𝑏2

3 +  𝑆2 ⸱ 𝑎2
2  )  = (106)  

𝐼2𝑦2
=  2 ⸱ ( 

1

12
 ⸱ 460 ⸱ 303 +  460 ⸱ 30 ⸱ 2352) = 1,526⸱ 109  𝑚𝑚4 

kde: 

I2y2 kvadratický moment obdélníkového 

průřezu plochy S2 k ose y‘ procházející těžištěm [mm4] 

b2 šířka pásnice 2, viz Obr. 28, b2 = 30 mm  [mm] 

h2 výška pásnice 2, viz Obr. 28, h2 = 460 mm  [mm] 

a2 vzdálenost os y‘ a y1, viz Obr. 28, a2 = 235 mm [mm] 

S2 obsah plochy v řezu     [mm2] 

Výsledný kvadratický moment celkového průřezu nosníku se určí součtem kvadratických 

modulů v průřezu viz rovnice (98) a (99). 

𝐼𝑦′ = 𝐼1𝑦1
+ 𝐼2𝑦2

= 4,167 ⸱ 108  + 1,526⸱ 109    = 1,946 ⸱ 109 𝑚𝑚4 (107)  

kde: 

Iy‘ výsledný kvadratický moment celkového průřezu nosníku    [mm4] 

I1y1 kvadratický moment obdélníkového průřezu plochy S1 k ose y‘ 

procházející těžištěm, viz rovnice (105), I1y1 = 4,168 ⸱ 106 mm4  [mm4] 

I2y2 kvadratický moment obdélníkového průřezu plochy S2 k ose y‘ 

procházející těžištěm, viz rovnice (106), I2y2 = 1,526 ⸱ 109 mm4  [mm4] 

Ohybový modul průřezu se vypočte podělením výsledného kvadratického průřezu nosníku 

největší kolmou vzdáleností krajního vlákna k ose y‘, dle [26]. 
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𝑊𝑦′ =
𝐼𝑦′

𝑒2
=  

1,946 ⸱ 109 

250
= 7,778 ⸱ 106 𝑚𝑚3 (108)  

kde: 

Wy‘ ohybový modul průřezu      [mm3]  

Iy‘ výsledný kvadratický moment celkového průřezu nosníku, 

viz rovnice (107), Iy´ = 1,946 ⸱ 109 mm4     [mm4] 

e2 největší kolmá vzdálenost krajního vlákna k ose y‘, 

viz Obr. 28, e2 = 250 mm      [mm] 

9.5.12 VÝPOČET PRŮBĚHU VNITŘNÍCH VÝSLEDNÝCH ÚČINKŮ (VVU) VE SMĚRU OSY X 

9.5.13 VÝPOČET REAKCÍ FAX A FBX 

Výpočet průběhu vnitřních výsledných účinků pro rozložení sil dle Obr. 36, je částí nosné 

konstrukce dle Obr. 25 (červeně znázorněný prut je počítán na ohyb). 

 

Obr. 36 Uvolněný nosník pro ohyb kolem osy y [0] 

kde: FAx − reakční síla v bodě A; FBx − reakční síla v bodě B 

F1x − zatěžující síla 1; F2x − zatěžující síla 2; F3x − zatěžující síla 3; F4x − zatěžující síla 4; 

l1 − vzdálenost reakční síly FAx a zatěžující síly F1x; l2 − vzdálenost zatěžující síly F1x a F2x; 

l3 − vzdálenost zatěžující síly F2x a F3x; l4 − vzdálenost zatěžující síly F3x a F4x; 

l5 − vzdálenost zatěžující síly F4x a reakční síly v bodě B FBx; 

 

 

Nejprve bylo třeba sestavit rovnici silové rovnováhy pro směr v ose x. V tomto směru 

nepůsobí žádná síla, tudíž podmínka 𝛴Fx = 0 byla automaticky splněna. 

𝛴𝐹𝑥𝑥 = 0 (109)  

kde: 
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𝛴Fxx suma všech sil v ose x [N]  

V další části bylo nezbytné sestavit rovnici silové rovnováhy pro síly působící ve směru osy y. 

𝛴𝐹𝑥𝑦 = 0: 𝐹𝐴𝑥 +  𝐹𝐵𝑥 −  𝐹1𝑥 −  𝐹2𝑥 −  𝐹3𝑥 −  𝐹4𝑥 = 0 (110)  

kde: 

𝛴Fxy suma všech sil v ose y     [N]  

FAx reakční síla v bodě A      [N] 

FBx reakční síla v bodě B      [N] 

F1x zatěžující síla 1, viz rovnice (78), F1x = 46 868,02 N [N] 

F2x zatěžující síla 2, viz rovnice (78), F2x = 46 868,02 N [N] 

F3x zatěžující síla 3, viz rovnice (78), F3x = 46 868,02 N [N] 

F4x zatěžující síla 4, viz rovnice (78), F4x = 46 868,02 N [N] 

Pro určení velikosti dvou reakčních sil je potřeba minimálně dvou použitelných rovnic. Je 

třeba vytvořit ještě jednu momentovou rovnici, ta bude sestavena k bodu A. Z této rovnice je 

možno přímo vyjádřit a číselně určit velikost reakce síly FBx. 

𝛴𝑀𝑜𝑥𝐴 = 0: − 𝐹1𝑥⸱ 𝑙1 − 𝐹2𝑥  ⸱ (𝑙1 + 𝑙2) − 𝐹3𝑥⸱(𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3) − 

                     −𝐹4𝑥  ⸱ (𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3 + 𝑙4)  + 𝐹𝐵𝑥  ⸱ (𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3 + 𝑙4 + 𝑙5) = 0 
(111)  

𝐹𝐵𝑥 =
 𝐹1𝑥  ⸱ 𝑙1 +  𝐹2𝑥  ⸱ (𝑙1 + 𝑙2) +  𝐹3𝑥  ⸱ (𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3) +  𝐹4𝑥  ⸱ (𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3 + 𝑙4)

 𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3 +  𝑙4 + 𝑙5
    

𝐹𝐵𝑥 =
 21 854,916  ⸱ 1600 +  21 854,916  ⸱ (1600 + 1300) 

1600 + 1300 + 2200 + 1300 + 1600
+ 

      

+
 21 854,916  ⸱ (1600 + 1300 + 2200) +   21 854,916  ⸱ (1600 + 1300 + 2200 + 1300)

 1600 + 1300 + 2200 + 1300 + 1600
 

𝐹𝐵𝑥 =43 709,832 N 

kde: 

FBx reakční síla v bodě B        [N] 

F1x zatěžující síla 1, viz rovnice (78), F1x = 46 868,02 N   [N] 

F2x zatěžující síla 2, viz rovnice (78), F2x = 46 868,02 N   [N] 

F3x zatěžující síla 3, viz rovnice (78), F3x = 46 868,02 N   [N] 
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F4x zatěžující síla 4, viz rovnice (78), F4x = 46 868,02 N   [N] 

l1 vzdálenost l1=1600 mm, dle Obr. 29      [mm] 

l2 vzdálenost l2=1300 mm, dle Obr. 29      [mm] 

l3 vzdálenost l3=2200 mm, dle Obr. 29      [mm] 

l4 vzdálenost l4=1300 mm, dle Obr. 29      [mm] 

l5 vzdálenost l5=1600 mm, dle Obr. 29      [mm] 

𝛴MoxA suma všech momentů k bodu A      [Nmm] 

Zpětným dosazením do rovnice (103) lze vyjádřit a následně vyčíslit hodnotu reakční síly 

v bodě A FAx. 

𝐹𝐴𝑥 =  −𝐹𝐵𝑥 +  𝐹1𝑥 +  𝐹2𝑥 +  𝐹3𝑥 +  𝐹4𝑥 (112)  

𝐹𝐴𝑥 =  −43 709,832 + 21 854,916 + 21 854,916 + 21 854,916 + 21 854,916 

𝐹𝐴𝑥 =  43 709,832  N  

kde: 

FAx reakční síla v bodě A      [N] 

F1x zatěžující síla 1, viz rovnice (78), F1x = 46 868,02 N [N] 

F2x zatěžující síla 2, viz rovnice (78), F2x = 46 868,02 N [N] 

F3x zatěžující síla 3, viz rovnice (78), F3x = 46 868,02 N [N] 

F4x zatěžující síla 4, viz rovnice (78), F4x = 46 868,02 N [N] 

Velikosti i směry obou reakcí jsou stejné. To proto, že jsou na nosníku umístěny symetricky. 

9.5.14 ŘEZ I. 

Pro zjištění velikosti a průběhu VVU, se nosník pomyslně rozřízne a bude sepsána rovnice 

pro oblast řezu, kdy x1 ∈ <0;1600> mm, viz Obr. 37. 
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Obr. 37 Řez prutu v oblasti I. [0], kde: x1 − vzdálenost řezu 1; FAx − reakční síla v bodě A 

Pro řez v oblasti jedna platí, že suma všech sil v ose x je rovna nule. 

𝛴𝐹𝐼𝑥 = 0 (113)  

kde: 

ΣFIx suma sil v ose x pro řez 1 [N] 

Ve směru působení posouvajících sil v této oblasti platí rovnice (88). 

𝛴𝐹𝐼𝑦 = 0: 𝑇𝑥𝐼 = 𝐹𝐴𝑥 = 43 709,832 𝑁 (114)  

kde: 

ΣFIy suma sil v ose y pro řez 1      [N] 

Tx1 posouvající síla v ose y pro řez 1     [N] 

FAx reakční síla v bodě A, viz rovnice (112), FAx = 43 709,832 N [N] 

Třetí rovnicí je momentová rovnice definovaná vzdáleností x1, která nabývá hodnot 

od 0 do 1600. 

𝛴𝑀𝑜 = 0: 𝑀𝑜𝑥𝐼 =  𝐹𝐴𝑥  ⸱ 𝑥1 = 43 709,832  ⸱ 1600 = 6,994 ⸱ 107 𝑁𝑚𝑚 (115)  

kde: 

𝛴Mo suma všech momentů       [Nmm] 

FAx reakční síla v bodě A, viz rovnice (112), FAx = 43 709,832 N [N] 

x1 vzdálenost řezu 1, viz Obr. 37     [mm] 
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9.5.15 ŘEZ II. 

Průběh VVU v oblasti řezu II. se opět získá sestavením tří rovnic, pro osu x, y a momentovou 

rovnici. V této oblasti proměnná x2 nabývá hodnot od 0 mm do 1300 mm, viz Obr. 38. 

 

Obr. 38 Řez prutu v oblasti II. [0] 

kde: x2 − vzdálenost řezu 2; FAx − reakční síla v bodě A; 

F1x − zatěžující síla 1; l1 − vzdálenost reakční síly FAx a zatěžující síly F1x 

Suma všech sil v ose x je rovna nule. 

𝛴𝐹𝐼𝐼𝑥 = 0 (116)  

kde: 

𝛴FIIx suma všech sil s ose x v řezu II. [N] 

Sepsání a následné vyřešení rovnice pro směr v ose y. 

𝛴𝐹𝐼𝐼𝑦 = 0: 𝑇𝑥𝐼𝐼 = 𝐹𝐴𝑥 −  𝐹1𝑥 = 43 709,832 −  21 854,916 = 21 854,916 𝑁 (117)  

kde: 

𝛴FIIy suma všech sil s ose y v řezu II.     [N] 

TxII  posouvající síla v místě řezu 2     [N]  

FAx reakční síla v bodě A, viz rovnice (112), FAx = 43 709,832 N [N] 

F1x zatěžující síla 1       [N] 

Poslední rovnicí je momentová rovnice, pro oblast od 0 mm do 1300 mm, sestavená dle 

Obr. 38. 
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𝛴𝑀𝑜 = 0: 𝑀𝑜𝑥𝐼𝐼 =  𝐹𝐴𝑥  ⸱ (𝑙1 + 𝑥2) −  𝐹1𝑥  ⸱ 𝑥2 (118)  

𝑀𝑜𝑥𝐼𝐼 =  43 709,832 ⸱ (1600 + 1300) −  21 854,916 ⸱ 1300 = 9,835 ⸱ 107 𝑁𝑚𝑚 

kde: 

𝛴Mo suma všech momentů v řezu      [Nmm] 

FAx reakční síla v bodě A, viz rovnice (112), FAx = 43 709,832 N [N] 

x2 vzdálenost od řezu, viz Obr. 38     [mm] 

l1 vzdálenost l1=1600 mm, dle Obr. 29     [mm] 

F1x zatěžující síla 1, viz rovnice (78), F1x = 46 868,02 N  [N] 

9.5.16 ŘEZ III. 

Řez III. byl proveden v oblasti znázorněné na Obr. 39. Proměnná x3 nabývá hodnot mezi 0 a 

2200 mm. 

 

Obr. 39 Řez prutu v Oblasti III. [0] 

kde: x3 − vzdálenost řezu 3; FAx − reakční síla v bodě A; 

F1x − zatěžující síla 1; F2x − zatěžující síla 2; l1 − vzdálenost reakční síly FAx a zatěžující síly F1x; 

l2 − vzdálenost zatěžující síly F1x a F2x 

 

Pro třetí oblast řezu opět platí, že suma všech sil v ose x je rovna nule. 

𝛴𝐹𝐼𝐼𝐼𝑥 = 0 (119)  

kde: 

𝛴FIIIx suma všech sil s ose x v řezu III. [N] 

Ve směru osy y působí pouze reakční síla FBy, jejíž velikost se vypočte následujícím vztahem. 
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𝛴𝐹𝐼𝐼𝐼𝑌 = 0: 𝑇𝑥𝐼𝐼𝐼 = 𝐹𝐴𝑥 −  𝐹1𝑥 −  𝐹2𝑥  (120)  

                  𝑇𝑥𝐼𝐼𝐼 = 43 709,832 − 21 854,916 − 21 854,916 = 0 𝑁 

kde: 

𝛴FIIIy suma všech sil s ose y v řezu III.     [N] 

TxIII  posouvající síla v místě řezu 3     [N]  

FBx reakční síla v bodě B, viz rovnice (111) FBx = 43 709,832 N [N] 

F1x zatěžující síla 1, viz rovnice (78), F1x = 46 868,02 N [N] 

F2x zatěžující síla 2, viz rovnice (78), F2x = 46 868,02 N [N] 

Momentová rovnice je sestavena pro hodnoty x3, které naleží intervalu od 0 mm o 2200 mm. 

𝛴𝑀𝑜 = 0: 𝑀𝑜𝑥𝐼𝐼𝐼 =  𝐹𝐴𝑥  ⸱ (𝑙1 + 𝑙2 + 𝑥3) −  𝐹1𝑥  ⸱ (𝑙2 + 𝑥3) − 𝐹2𝑥  ⸱ 𝑥3 (121)  

𝑀𝑜𝑥𝐼𝐼𝐼 = 43 709,832 ⸱ (1600 + 1300 + 2200) − 21 854,916  ⸱ (1300 + 2200) − 

               −21 854,916 ⸱ 2200 = 9,835 ⸱ 107 𝑁𝑚𝑚 

kde: 

𝛴Mo suma všech momentů v řezu     [Nmm] 

FBx reakční síla v bodě B      [N] 

x3 vzdálenost od řezu, viz Obr. 39    [mm] 

l1 vzdálenost l1=1600 mm, dle Obr. 29    [mm] 

l2 vzdálenost l2=1300 mm, dle Obr. 29    [mm] 

F1x zatěžující síla 1, viz rovnice (78), F1x = 46 868,02 N [N] 

F2x zatěžující síla 2, viz rovnice (78), F2x = 46 868,02 N [N] 

9.5.17 ŘEZ IV. 

Řez IV. byl proveden z pravé strany, čemuž odpovídá i znamínkové dohoda zaznačená 

v Obr. 40. Proměnná x4 nabývá hodnot mezi 0 a 1600 mm. 
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Obr. 40 Řez prutu v Oblasti IV. [0] 

kde: x4 − vzdálenost řezu 4; FBx − reakční síla v bodě B 

 

Podmínka, že součet všech sil ve vodorovném směru je opět automaticky splněna. 

𝛴𝐹𝐼𝑉𝑥 = 0 (122)  

kde: 

𝛴FIVx suma všech sil s ose x v řezu IV. [N] 

V řezu číslo čtyři působí ve vertikálním směru posouvající síla a reakční síla v bodě B. 

𝛴𝐹𝐼𝑉𝑌 = 0: 𝑇𝑥𝐼𝑉 = −𝐹𝐵𝑥 = −43 709,832 N (123)  

kde: 

𝛴FIVy suma všech sil s ose y v řezu IV.     [N] 

TxIV  posouvající síla v místě řezu 4     [N]  

FBx reakční síla v bodě B, viz rovnice (111) FBx = 43 709,832 N [N] 

Momentová rovnice je sestavena pro hodnoty x4, které naleží intervalu od 0 mm o 1600 mm. 

𝛴𝑀𝑜 = 0: 𝑀𝑜𝑥𝐼𝑉 =  𝐹𝐵𝑥  ⸱ 𝑥4 =  43 709,832  ⸱ 1600 =  6,994 ⸱ 107 𝑁𝑚𝑚 (124)  

kde: 

𝛴Mo suma všech momentů v řezu      [Nmm] 

FBx reakční síla v bodě B, viz rovnice (111) FBx = 43 709,832 N [N] 

x4 vzdálenost od řezu, viz Obr. 40     [mm] 
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9.5.18 ŘEZ V. 

Poslední řez v oblasti číslo pět, byl proveden v oblasti x5 od 0 do 1 300 mm. Toto rozmezí je 

zobrazeno na Obr. 41. 

 

Obr. 41 Řez prutu v Oblasti V. [0] 

kde: x5 − vzdálenost řezu 5; FBx − reakční síla v bodě B; 

l5 − vzdálenost reakční síly FBx a zatěžující síly F4x 

Suma všech sil v ose x je rovna nule. 

𝛴𝐹𝑉𝑥 = 0 (125)  

kde: 

𝛴FVx suma všech sil s ose x v řezu V.    [N] 

F4x zatěžující síla 4, viz rovnice (78), F4x = 46 868,02 N [N] 

Sepsání a následné vyřešení rovnice pro směr v ose y. 

𝛴𝐹𝑉𝑦 = 0: 𝑇𝑥𝑉 = −𝐹𝐵𝑥 + 𝐹4𝑥 = −43 709,832  + 21 854,916 (126)  

𝑇𝑥𝑉 = − 21 854,916 N 

kde: 

𝛴FVy suma všech sil s ose y v řezu V.     [N] 

TxV  posouvající síla v místě řezu 5     [N]  

FBx reakční síla v bodě B, viz rovnice (111) FBx = 43 709,832 N [N] 

F4x zatěžující síla 4       [N] 
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Poslední rovnicí je momentová rovnice, pro oblast od 0 mm do 1300 mm, sestavená dle 

Obr. 41. 

𝛴𝑀𝑜 = 0: 𝑀𝑜𝑥𝑉 =  𝐹𝐵𝑥  ⸱ (𝑙5 + 𝑥5) −  𝐹4𝑥  ⸱ 𝑥5 (127)  

𝑀𝑜𝑥𝑉 = 43 709,832 ⸱ (1600 + 1300) − 21 854,916  ⸱ 1300 = 9,835 ⸱ 107 𝑁𝑚𝑚 

kde: 

𝛴Mo suma všech momentů v řezu     [Nmm] 

FBx reakční síla v bodě A      [N] 

x5 vzdálenost od řezu, viz Obr. 41    [mm] 

l5 vzdálenost l5 = 1600 mm, dle Obr. 29   [mm] 

F4x zatěžující síla 4, viz rovnice (78), F4x = 46 868,02 N [N] 

9.5.19 MAXIMÁLNÍ OHYBOVÉ NAPĚTÍ PRO OHYB KOLEM OSY X 

Vzniklé ohybové napětí bude určeno podílem maximálního ohybového napětí vzniklého 

v předcházejících třech řezech a vypočteného ohybového modulu v průřezu v kapitole 9.3.1. 

𝑀𝑜𝑥 𝑚𝑎𝑥 =  𝑚𝑎𝑥.  {𝑀𝑜𝑥𝐼 , 𝑀𝑜𝑥𝐼𝐼 , 𝑀𝑜𝑥𝐼𝐼𝐼 , 𝑀𝑜𝑥𝐼𝑉 , 𝑀𝑜𝑥𝑉} (128)  

𝑀𝑜𝑥 𝑚𝑎𝑥 =  9,835 ⸱ 107 𝑁𝑚𝑚 

Výpočet napětí, vzniklého pro osu x‘: 

𝜎𝑜𝑥  =
𝑀𝑜𝑥 𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑦′
=  

9,835 ⸱ 107 

7,778 ⸱ 106  
= 12,645 𝑀𝑃𝑎 (129)  

kde: 

𝜎ox  ohybové napětí působící na konstrukci k ose x   [MPa] 

MOx max maximální ohybový moment vzniklý po 

délce prutu, viz rovnice (128), Mox max = 9,835 ⸱ 107 Nmm  [Nmm] 

Wy‘  ohybový modul průřezu v ose y, 

viz rovnice (108), Wy´ = 7,778 ⸱ 106 mm3    [mm3]  

9.5.20 VÝSLEDNÝ VYPOČTENÝ PRŮBĚH VVU 

Na Obr. 42 jsou znázorněny průběhy normálových a posouvajících sil a ohybových momentů. 

Maximální hodnoty ohybového momentu se nachází v oblasti druhého řezu, 

Mox max = 9,835 ⸱ 107 Nmm. 
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Obr. 42 Průběh VVU v nosníku pro ohyb kolem osy x [0] 

 

9.6 KONTROLA NOSNÍKU NA KRUT 

V této kapitole byla provedena kontrola nosné konstrukce na krut. Schématické znázornění 

použitých parametrů je vyobrazeno na Obr. 43. 
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Obr. 43 Schéma průřezu nosníkem [0] 

kde: x6 − rameno působící síly; e2 − největší kolmá vzdálenost krajního vlákna k ose y‘; 

b2 − šířka pásnice 2; h1 − šířka pásnice 1; h2 − výška pásnice 2; a2 − vzdálenost os y‘ a y1; 

∮ ds − křivkový integrál zahrnující celou délku střednice 

 

9.6.1 RAMENO PŮSOBÍCÍ SÍLY 

Velikost ramena působící síly se určí jako úhlopříčka čtverce viz Obr. 43, dle [27]. 

𝑥6 = 𝑒2 ⸱ √2  =  0,25 ⸱ √2 = 0,354 𝑚 (130)  

kde: 

e2 největší kolmá vzdálenost krajního vlákna k ose y‘, 

viz Obr. 28, e2 = 0,25 m      [m] 

x6 rameno působící síly       [m] 

9.6.2 MOMENT ZPŮSOBUJÍCÍ KROUCENÍ 

Moment kroucení se vypočte součinem ramene a velikostí působící síly, dle [27]. 

𝑀𝑥2 = 𝑥6 ⸱ 8 ⸱ 𝐹𝑆𝑑,𝑠 = 0,354 ⸱ 8 ⸱ 25 856,569 =  7,385 ⸱ 104 𝑁𝑚  (131)  

kde: 

FSd,s síla v laně, viz rovnice (16), FSd,s = 25 856,569 N  [N] 

Mx2 moment způsobující kroucení    [Nm] 

x6 rameno působící síly, viz rovnice (130), x6 = 0,354 m [m] 
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9.6.3 PLOCHA OHRANIČENÁ STŘEDNICEMI 

Počítanou plochu, znázorňuje její červeně znázorněný obvod v Obr. 36, dle [27]. 

𝛺 = 2 ⸱ 𝑆3 = 2 ⸱ 2 ⸱ 𝑎2⸱ (ℎ1 + ℎ2) =  2 ⸱ 2 ⸱ 0,235 ⸱ (0,02 + 0,46) = 0,451𝑚2 (132)  

kde: 

Ω dvojnásobek plocha ohraničená střednicemi uzavřeného profilu [m2]  

S3 plocha ohraničená střednicemi uzavřeného profilu   [m2] 

h1 šířka pásnice 1, viz Obr. 28, h1 = 0,02 m    [m] 

h2 výška pásnice 2, viz Obr. 28, h2 = 0,46 m    [m] 

a2 vzdálenost os y‘ a y1, viz Obr. 28, a2 = 0,235 m   [m] 

9.6.4 KŘIVKOVÝ INTEGRÁL 

Výpočet křivkového integrálu je potřebný pro určení tuhosti v kroucení dle [27]. 

∮
𝑑𝑠

𝛿(𝑠)
=  

2 ⸱ (2 ⸱ 𝑎2 + (ℎ1 + ℎ2))

𝑏2
 =

2 ⸱ (2 ⸱ 0,235 + (0,02 + 0,46))

0,03
= 63,33 (133)  

kde: 

∮ ds křivkový integrál zahrnující celou délku střednice [m] 

𝛿(s) minimální tloušťka průřezu    [m] 

b2 šířka pásnice 2, viz Obr. 28, b2 = 0,03 m   [m] 

h1 šířka pásnice 1, viz Obr. 28, h1 = 0,02 m   [m] 

h2 výška pásnice 2, viz Obr. 28, h2 = 0,46 m   [m] 

a2 vzdálenost os y‘ a y1, viz Obr. 28, a2 = 0,235 m  [m] 

9.6.5 TUHOST V KROUCENÍ 

Tuhost kroucení se určí podílem dvojnásobku plochy profilu a křivkového integrálu určeného 

v rovnici (120), dle [27]. 

𝐼𝑘 =  
𝛺2

∮
𝑑𝑠

𝛿(𝑠)

=
0,4512

63,33
= 3,214 ⸱ 10−3 𝑚4 

(134)  

kde: 

Ik  tuhost v kroucení       [m4] 
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∮ ds/ 𝛿(s) křivkový integrál zahrnující celou délku 

střednice, ∮ ds/ 𝛿(s) = 63,33 m     [m] 

Ω  dvojnásobek plocha ohraničená střednicemi uzavřeného 

profilu, viz rovnice (132), Ω = 0,451 m2    [m2]  

9.6.6 MODUL PRUŽNOSTI VE SMYKU 

Vztah mezi modulem pružnosti ve smyku a Yongovým modulem pružnosti dle [28] str. 34, 

vzorec (2.30). Hodnota Youngového modulu pružnosti E = 210 ⸱ 109 Pa a velikost Poissonova 

čísla υ = 0,27, byla zjištěna, dle [28], str. 32 z Tab. 2.2 − Přehled mechanicko − fyzikálních 

konstant vybraných materiálů. Vypočtená hodnota modulu pružnosti ve smyku byla použita 

pro určení velikosti poměrného úhlu. [28] 

𝐺 =
𝐸

2 ⸱ (1 +  𝜐)
=  

210 ⸱ 109

2 ⸱ (1 + 0,27)
= 82,677 ⸱ 109 𝑃𝑎 (135)  

kde: 

G modul pružnosti ve smyku    [Pa] 

E Youngův modul pružnosti, E = 210 ⸱ 109 Pa  [Pa] 

υ Poissonovo číslo, υ = 0,27    [−] 

9.6.7 POMĚRNÝ ÚHEL ZKROUCENÍ 

Poměrný úhel zkroucení udává velikost natočení prutu v radiánech na metr dle [27]. 

𝜃 =  
𝑀𝑥2

𝐺 ⸱ 𝐼𝑘
=

 7,385 ⸱ 104

82,677 ⸱ 109 ⸱ 3,214 ⸱ 10−3 
= 2,779 ⸱ 10−4 𝑟𝑎𝑑 ⸱ 𝑚−1 (136)  

kde: 

θ poměrný úhel zkroucení       [rad ⸱ m-1] 

Mx2 moment způsobující kroucení, viz rovnice (131), Mx2 = 7,385 ⸱ 104 Nm [Nm] 

G modul pružnosti ve smyku, viz rovnice (135), G = 82,677 ⸱ 109 Pa  [Pa] 

Ik tuhost v kroucení, viz rovnice (134), Ik = 3,214 ⸱ 10-3 m4   [m4] 

9.6.8 VÝSLEDNÉ NATOČENÍ V RADIÁNECH 

Výsledné natočení v radiánech se získá vynásobením poměrného úhlu zkroucení délkou 

nosníku dle [27]. 

𝛥𝜙𝑥 =  𝜃 ⸱ 𝐿𝑛 =  2,779 ⸱ 10−4 ⸱  8 = 2,223 ⸱ 10−3 𝑟𝑎𝑑 (137)  

kde: 
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Δϕx výsledné natočení v radiánech      [rad] 

θ poměrný úhel zkroucení viz rovnice (136), θ = 2,779 ⸱ 10-4 rad ⸱ m-1 [rad ⸱ m-1] 

Ln délka krouceného nosníku, volím Ln = 8 m     [m] 

9.6.9 MAXIMÁLNÍ NAPĚTÍ V KRUTU 

Maximální napětí v krutu bylo určeno dle [27]. 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =  
𝑀𝑥2

𝛺 ⸱ ℎ1
=  

7,385 ⸱ 104

0,451 ⸱ 0,02
= 8 187 361,419 𝑃𝑎 = 8,187 𝑀𝑃𝑎 (138)  

kde: 

τmax maximální napětí v krutu       [MPa] 

Mx2 moment způsobující kroucení, viz rovnice (131), Mx2 = 7,385 ⸱ 104 Nm [Nm] 

h1 šířka pásnice 1, viz Obr. 28, h1 = 0,02 m     [m] 

Ω dvojnásobek plocha ohraničená střednicemi uzavřeného 

profilu, viz rovnice (132), Ω = 0,451 m2     [m2]  

Výpočet pro napětí v krutu má hodnotu 8,187 MPa.  [27] 

9.6.10 VÝPOČET REDUKOVANÉHO NAPĚTÍ PRO OSU X 

Velikost vznikajícího redukovaného napětí v ose x byla vypočtena vzorcem dle [29]. 

𝜎𝑟𝑒𝑑 𝑥 = √𝜎𝑜𝑥
2 + 3 ⸱ (𝛼𝐵 ⸱ 𝜏𝑚𝑎𝑥)2 = √12,6452 + 3 ⸱ (0,7 ⸱ 8,187 )2 (139)  

𝜎𝑟𝑒𝑑 𝑥  =  16,076 𝑀𝑃𝑎 

kde: 

𝜎red x redukované ohybové napětí působící na konstrukci k ose x [MPa] 

𝜎ox ohybové napětí působící na konstrukci k ose x, 

viz rovnice (129), 𝜎ox = 12,645 MPa    [MPa] 

𝛼B Bachův opravný součinitel, dle [30], 𝛼B = 0,7  [−] 

𝜏max napětí vzniklé krutem působící na konstrukci, 

viz rovnice (138), 𝜏max = 8,187 MPa    [MPa] 

Bylo vypočteno redukované napětí 𝜎red x =16,076 MPa. 
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𝜎𝑟𝑒𝑑 𝑥  ≤  𝜎𝑑𝑜𝑣 𝑜 =
𝜎𝑘

𝜐𝑘
  (140)  

16,076 ≤  
300

2
 

16,076 𝑀𝑃𝑎  ≤  150 𝑀𝑃𝑎 

kde: 

𝜎red x redukované ohybové napětí působící na konstrukci 

k ose y, viz rovnice (104), 𝜎red x = 16,076 MPa [MPa] 

𝜎dov o dovolené napětí v ohybu    [MPa] 

𝜎k přípustné napětí, dle Tab. 12, Re = 𝜎k = 300 MPa [MPa] 

𝜐k bezpečnost k mezi kluzu konstrukce, volím 𝜐k = 2 [−] 

Ohybové napětí působící k ose y 𝜎red x je menší nebo rovno dovolenému ohybovému napětí 

𝜎dov o, podmínka je splněna. 

9.6.11 VÝPOČET REDUKOVANÉHO NAPĚTÍ PRO OSU Y 

Redukované napětí pro osu y se vypočte dle [29]. 

𝜎𝑟𝑒𝑑 𝑦 = √𝜎𝑜𝑦
2 + 3⸱(𝛼𝐵⸱ 𝜏𝑚𝑎𝑥)2 = √32,1702 + 3⸱(0,7⸱ 8,187 )2 

𝜎𝑟𝑒𝑑 𝑦  = 33,667 𝑀𝑃𝑎 

(141)  

kde: 

𝜎red y redukované ohybové napětí působící na konstrukci k ose y [MPa] 

𝜎oy ohybové napětí působící na konstrukci k ose y, 

viz rovnice (104), 𝜎oy = 32,170 MPa    [MPa] 

𝛼B Bachův opravný součinitel, dle [30], 𝛼B = 0,7  [−] 

𝜏max napětí vzniklé krutem působící na konstrukci, 

viz rovnice (138), 𝜏max = 8,187 MPa    [MPa] 

Bylo vypočteno redukované napětí 𝜎red y = 33,667 MPa. [29] 

𝜎𝑟𝑒𝑑 𝑦  ≤  𝜎𝑑𝑜𝑣 𝑜 =
𝜎𝑘

𝜐𝑘
  (142)  
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33,667 ≤  
300

2
 

33,667 𝑀𝑃𝑎  ≤  150 𝑀𝑃𝑎 

kde: 

𝜎red y redukované ohybové napětí působící na konstrukci 

k ose y, viz rovnice (104), 𝜎red y = 33,667 MPa [MPa] 

𝜎dov o dovolené napětí v ohybu    [MPa] 

𝜎k přípustné napětí, dle Tab. 12, Re = 𝜎k = 300 MPa [MPa] 

𝜐k bezpečnost k mezi kluzu konstrukce, volím 𝜐k = 2 [−] 

Ohybové napětí působící k ose y 𝜎red y je menší nebo rovno dovolenému ohybovému napětí 

𝜎dov o, podmínka je splněna. 
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10 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VYBRANÝCH ČÁSTÍ JEŘÁBU 

10.1 OTVOR MOŽNÉ SESTAVENÍ JEŘÁBU 

Aby byla zajištěna dobrá smontovatelnost jeřábu, bylo nutné do konstrukce jeřábu umístit 

vstupní otvory, díky kterým bude splněna podmínka pro dobrou smontovatelnost. Operátor 

bude mít díky otvoru přístup do vnitřní části konstrukce jeřábu, kde musí být dotažena matice 

šroubu. Šroub bude zvenku dotahován hydraulickým napínákem a samotná matice bude 

pouze dotažena rukou z vnitřní části. Protože vzdálenost je větší než jeden metr 

u nejvzdálenějších šroubů, bude tedy zapotřebí občas použít speciální přípravek pro vložení 

šroubů do otvoru a následné dotažení. Průměr poklopu, který je 300 mm, zajišťuje dostatek 

místa pro práci operátora při sestavování. Otvor je uzavřený poklopem, který je k samotné 

konstrukci připevněn osmi šrouby. Pomocí závitu jsou připevněny k nosné konstrukci jeřábu. 

Jelikož je poklop zarovnaný s konstrukcí, byly do poklopu vyvrtány dva otvory, které budou 

umožňovat vyjmutí z konstrukce. Z důvodů bezpečnosti byly tyto otvory zaslepeny 

plastovými záslepkami Obr. 44. 

 

 

Obr. 44 Montážní otvor [0] 

10.2 POJEZD ZDVIHADLA 

Pojezd je řešen pomocí jedné kladky a dvojitého lanového bubnu připevněnými k nosné 

konstrukci jeřábu. Během otáčení lanového bubnu se lano z jedné větve odvíjí a současně 

navijí na druhou větev. Je třeba vytvořit alespoň minimálního předepnutí lana, aby 

nedocházelo k prověšení lana a nežádoucí vůli pojezdu zdvihadla. Schéma tohoto pojezdu je 

znázorněno na Obr. 45. 
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Obr. 45 Detail mechanismu pojezdu [0] 

 

10.3 LANOVÝ BUBEN 

V současné době existují více způsobů výroby lanových bubnů. Nejčastěji je využíváno 

výroby pomocí skružovaných plechů nebo z trub, méně častěji, je lze vyrobit z litiny nebo lité 

oceli. Zvolený způsob výroby, ovlivní zejména během výpočtu teoretickou tloušťku stěny. Ta 

u litinových bubnů bývá minimálně 10 až 12 mm. Bubny bývají nejčastěji na jednom konci 

uloženy ve valivém ložisku, které je umístěno v ložiskovém domku. Druhý konec je upevněn 

k výstupní hřídeli převodovky. Průměr bubnu je závislý na zvoleném průměru lana jeřábu. 

Normalizované průměry určuje norma ČSN 27 1820. 

Lano je potřeba připevnit příložkami nebo klíny na jednom konci. Aby nedošlo k nechtěnému 

sklouznutí lana z bubnu, opatřují se zpravidla ochrannými přírubami, jejichž průměr se 

u jednoduchého vinutí rovná jeden a půl násobku průměru lana, při vícenásobném vinutí je 

tato hodnota navýšena minimálně na dvojnásobek průměru lana. Těchto přírub není třeba 

využít v případě, že je zaručeno, nesklouznutí lana jiným způsobem. [9] 

Na Obr. 46 je znázorněn model lanového bubnu, jehož rozměry drážkování lze vidět 

na Obr. 19 Drážkování lanového bubnu. 

 

Obr. 46 Lanový buben [0] 
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10.4 KLADNICE A VAHADLO 

Vahadlo je uloženo na kladnici pomocí čepu, který je neotočně uložen v bočnicích kladnice. 

Neotočné uložení je způsobeno díky příložkám, které je přišroubovány dvěma šrouby 

do bočnice. Vahadlo je uloženo na dvou teflonových pouzdrech, které umožňují dostatečný 

výkyv do stran po zdvižení lodě. Ve spodní části vahadla se nacházejí tři čepy, k němž můžou 

být připojené nosné pásy. Tyto čepy jsou vyobrazeny na Obr. 48. Bočnice kladnice jsou 

sešroubovány za pomocí vymezovacích tyčí. Horní ochrana lana je k bočnicím připevněna 

dvěma šrouby. Kladnice obsahuje jeden pár kladek, které jsou navrženy pro průměr lana 

d = 10 mm, které bylo navrženo v kapitole 7.3.8. Předběžná volba lana. Narozdíl od vahadla 

jsou kladnice uloženy na kuličkových ložiscích viz Obr. 47, které jsou díky maznici a otvoru 

v čepu mazány. Pevnostní výpočet těchto dvou čepů nesoucích kladnice je proveden 

v kapitole 8 − Výpočet čepů nesoucí kladnici. Čepy byly zkontrolovány na otlačení bočnicí, 

která je vyrobena z materiálu 11 373. Dále byly čepy kontrolovány na střih a ohyb 

způsobovaných silou od břemene. 

 

Obr. 47 Kladnice [0] 

 

 

 

Obr. 48 Vahadlo [0] 
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10.5 SPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ JEŘÁBU (KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJŮ) 

Spoje jednotlivých nosných částí jeřábu jsou dvojího typu. Přírubového a za pomocí 

přeplátování, kompletní konstrukce jeřábu je sešroubována. Přeplátování je děláno pomocí 

plátu, ve kterém je 60 šroubů v každém nosníku, tím se zaručí dostatečná pevnost. Přírubový 

spoj byl zvolen pouze ve spodní části, kde bude konstrukce namáhána pouze na tlak. 

Přeplátování u horních části spojů bylo zvoleno z důvodu kombinovaného namáhání, kde je 

toto spojení výhodnější. Příklady použití, lze vidět na Obr. 49. 

 

Obr. 49 Spoje nosné konstrukce [0] 



BRNO 2020 

 

 

102 
 

ZÁVĚR 

ZÁVĚR 

Bakalářská práce obsahuje konstrukční návrh speciálního mobilního přístavního jeřábu 

na elektrický pohon. Požadavek na nosnost jeřábu je 10 tun. Bylo zvoleno šestipramenné 

ocelové lano dle normy ČSN EN 13001−3−2 STANDARD 6 x 7 + FC o průměru 10 mm, 

dodaného firmou LANA VAMBERK s.r.o. o zvýšené třídě pevnosti 1960 MPa, s kritickou 

silou při přetržení 65,07 kN a délkovou hmotností 34,5 kg na 100 m délky. V závislosti 

na průměru lana d, bylo možné navrhnout kladky a lanový buben. Byla navržena kladka 

vodicí o průměru Dvodicí = 280 mm, kladka vyrovnávací o průměru Dvyrovnávací = 160 mm a 

lanový buben s průměrem Dbubnu = 250 mm. Následně byl proveden návrh lanového bubnu, 

který byl vyroben za pomocí technologie svařování. Byla provedena kontrola velikosti napětí, 

které vzniká od ohybu σo = 35,523 MPa a tlakového napětí σd = 68,951 MPa. Lanový buben 

splnil podmínku, součet napětí σo + σd = 104,474 MPa je menší než velikost dovoleného 

napětí σdov = 172,5 MPa.  

Byl proveden kontrolní výpočet nosného čepu kladnice, uloženým neotočně v bočnici pomocí 

přišroubovaným příložkám. Navržený čep kontrolovaný na ohyb, střih a otlačení v bočnici 

podmínkám vyhovuje. Maximální napětí v ohybu je σoč = 75,004 MPa, které je menší než 

maximální dovolená maximálního napětí v ohybu σOD = 110 MPa. Maximální střižné napětí 

je 𝜏S = 65,358 MPa s maximální dovolenou hodnotou 𝜏SD = 70 MPa podmínku také splňuje. 

Velikost otlačení čepu v bočnici kladnice je P = 38,306 MPa s maximální dovolenou 

hodnotou otlačení PD = 63 MPa, podmínka na otlačení byla splněna. Bezpečnost únavového 

lomu čepu byla stanovena na hodnotu Kσ = 1,625, která je větší než 1, čep podmínku splnil. 

Posledním cílem práce bylo provést pevnostní kontrolu nosné konstrukce jeřábu. Pro zvolený 

svařovaný typ skříňové konstrukce, byl vypočten kvadratický moment 

pro osu x Wx´ = 6,556 ⸱ 106 mm3 a pro osu Wy´ = 7,778 ⸱ 106 mm3. Konstrukce byla 

kontrolována na ohyb a krut. Pro ohyb k ose y bylo vypočteno napětí v ohybu 

σoy = 32,170 MPa a pro osu x napětí v ohybu σox = 12,645 MPa, maximální napětí v krutu má 

hodnotu dle Bredta 𝜏max = 8,187 MPa. Namáhání bylo následně převedeno na redukované, 

o velikostech σred x = 16,076 MPa a σred y = 33,667 MPa, které splňuje podmínku, protože obě 

hodnoty jsou menší než maximální dovolené napětí 𝜎dov o = 150 MPa. 

Poslední kapitola se věnuje konstrukčním řešením dílčích částí jeřábu. Práce obsahuje 

v příloze dva výkresy sestavy, výkres vahadla a kladnice, včetně přiložených kusovníků.  
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Zkratky Jednotky Význam 

∮ ds [m] křivkový integrál zahrnující celou délku střednice 

a [mm] vzdálenost vinutí 1 od těžiště 

a2 [mm] vzdálenost os x‘ a x1 

A7 [−] skupinová klasifikace zařízení jako celku 

Aω [m2] plocha břemene vystavená větru 

b [mm] vzdálenost vinutí 2 od těžiště 

b1 [mm] délka pásnice 1 

b2 [mm] délka pásnice 2 

bbočnice [mm] šířka bočnice 

D [mm] nejmenší průměr lanového bubnu nebo kladky 

d [mm] průměr lana 

D/d [−] poměr průměru kladky a lana 

D´bubnu  [mm] výpočtový průměr bubnu měřený v ose lana 

D´vodicí  [mm] výpočtový průměr vodicí kladky měřený v ose lana 

D´vyrovnávací [mm] výpočtový průměr vyrovnávací kladky měřený v ose lana 

Dbubnu [mm] průměr bubnu měřený v ose lana  

Dh [mm] průměr nosného hřídele 

dh [mm] průměr otvoru v nosné hřídeli 

DhB [mm] průměr hřídele namáhaný na střih 

DK vodicí [mm] minimální průměr vodicí kladky 

DKvyrovnávací [mm] minimální průměr vyrovnávací kladky 

dn [mm] průměr náboje 

ds [mm] průměr šroubu 

Dvodicí [mm] průměr vodicí kladky měřený v ose lana 

Dvodicí  [mm] průměr vodicí kladky  

Dvyrovnávací [mm] průměr vyrovnávací kladky měřený v ose lana 

Dvyrovnávací [mm] průměr vyrovnávací kladky 

E [Pa] Youngův modul pružnosti 

e1 [mm] největší kolmá vzdálenost krajního vlákna k ose x‘  
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e2 [mm] největší kolmá vzdálenost krajního vlákna k ose y‘  

e3 [m] polovina šířky nosníku 

F [MPa] působící síla 

f‘S3 [−] součinitel zvětšující sílu v laně (vodorovné síly) 

f’S2 [−] součinitel nerovnoběžných nosných průřezů ve vinutí 

F1x [N] zatěžující síla 1 

F1y [N] zatěžující síla 1 

F2x [N] zatěžující síla 2 

F2y [N] zatěžující síla 2 

F3x [N] zatěžující síla 3 

F3y [N] zatěžující síla 3 

F4x [N] zatěžující síla 4 

F4y [N] zatěžující síla 4 

FA [N] reakční síla 

FAx [N]  reakční síla v bodě A 

FAy [N]  reakční síla v bodě A 

FBx [N]  reakční síla v bodě B 

FBy [N]  reakční síla v bodě B 

ff [−] celkový součinitel 

ff2 [−] součinitel tahové pevnosti drátu 

ff3 [−] součinitel úhlu náběhu 

ff4 [−] součinitel mazání lana 

ff5 [−] součinitel doplňkového požadavku pro vícevrstvé bubny 

ff6 [−] součinitel drážky 

ff7 [−] součinitel typu lana 

Fh [N] síla na břemeno zdvihu ve vodorovném směru 

FRd,f [N] návrhová síla únosnosti 

FRd,s [N] návrhová síla únosnosti lana 

fS1 [−] součinitel zvýšení návrhové síly 

fS2 [−] součinitel zvětšení síly v laně  

fS3 [−] součinitel zvětšující sílu v laně (vodorovné síly) 

FSd,f  [N] návrhová síla  

FSd,s [N] zatěžující síla v laně 
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Fu [N] minimální síla při přetržení 

Fz [N] zatěžující síla pojezdu 

g [m⸱s-2] gravitační zrychlení 

G [Pa] modul pružnosti ve smyku 

h [m] výška zdvihu 

h1 [mm] šířka pásnice 1 

h2 [mm] šířka pásnice 2 

hL [m] délka navíjeného lana mezi bubnem a první kladkou 

I1x1 [mm4] 

kvadratický moment obdélníkového 

průřezu plochy S1 k ose x‘ procházející těžištěm 

I1y1 [mm4] 

kvadratický moment obdélníkového 

průřezu plochy S1 k ose y‘ procházející těžištěm 

I2x2 [mm4] 

kvadratický moment obdélníkového 

průřezu plochy S2 k ose x‘ procházející těžištěm 

I2y2 [mm4] 

kvadratický moment obdélníkového 

průřezu plochy S2 k ose y‘ procházející těžištěm 

ik [−] převodový poměr 

Ik [m4] tuhost v kroucení 

imax [−] celkový počet pohybů zdvihu pro lano 

Ix‘ [mm4] výsledný kvadratický moment celkového průřezu nosníku 

Iy‘ [mm4] výsledný kvadratický moment celkového průřezu nosníku 

Km [−] jmenovitý součinitel spektra 

Kp [−] jmenovitý součinitel spektra 

kr [−] součinitel spektra síly v laně 

kσ [−] bezpečnost prosti únavovému lomu 

L [m] délka navinutého lana  

l [mm] délka závitové části bubnu 

l1 [mm] vzdálenost l1=1600 mm 

l2 [mm] vzdálenost l2=1300 mm 

L2 [−] stav zatěžování − zdvih 

l3 [mm] vzdálenost l3=2200 mm 

l4 [mm] vzdálenost l4=1300 mm 

l5 [mm] vzdálenost l5=1600 mm 
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lb [mm] celková délka bubnu  

lk [mm] délka krajní části lanového bubnu 

Ln [m] délka krouceného nosníku 

m1 [kg] maximální hmotnost břemene 

M6 [−] skupinová klasifikace mechanismu jako celku − pojezd kočky 

M7 [−] skupinová klasifikace mechanismu jako celku − pojezd jeřábu 

M8 [−] skupinová klasifikace mechanismu jako celku − zdvih 

md [kg] nosná hmotnost v dolní poloze 

mh [kg] nosná hmotnost v horní poloze 

mH [kg] hmotnost břemene 

mHR [kg] celková hmotnost 

mHR1 [kg] hmotnost nesoucí vinutí 1 

mHR2 [kg] hmotnost nesoucí vinutí 2 

mK+V+L [kg] hmotnost kladnice, vahadla a lana 

mL [t] hmotnost břemene zdvihu (lodě) 

mlodě [kg] hmotnost lodě 

Mo [Nmm] ohybový moment 

MOx max [Nmm] maximální ohybový moment vzniklý po délce prutu 

Mx2 [Nm] moment způsobující kroucení 

n [−] počet stykových bodů během průchodu nejvíce ohýbané části lana 

nL [−] lanový převod 

nm [−] počet nosných průřezů lana 

ns [−] počet pevných kladek mezi pohyblivou částí a lanovým bubnem 

P [MPa] otlačení 

PD [MPa] maximální dovolené otlačení 

Q [N] síla od břemene 

Q2 [−] stav zatěžování 

RDd [−] referenční poměr 

rg [mm] poloměr drážky 

Rm [MPa] mez pevnosti 

Rr [MPa] třída pevnosti drátu 

s [mm] předběžná tloušťka stěny bubnu 

S1 [mm2] obsah plochy v řezu  
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S3 [m2] plocha ohraničená střednicemi uzavřeného profilu 

Sotlačení [mm2] průřez namáhaný otlačením 

sr [−] parametr historie síly v laně 

sskut [mm] skutečná tloušťka stěny bubnu 

Sstřih [mm2] střižný průřez 

sv [mm] tloušťka čela lanového bubnu 

t [−] součinitel typu lana 

T5 [hod] třída využívání − zdvih 

TxI [N] posouvající síla v místě řezu 1 

TxII [N] posouvající síla v místě řezu 2 

TxIII [N] posouvající síla v místě řezu 3 

TxIV [N] posouvající síla v místě řezu 4 

TxV [N] posouvající síla v místě řezu 5 

TyI [N] posouvající síla v místě řezu 1 

TyII [N] posouvající síla v místě řezu 2 

TyIII [N] posouvající síla v místě řezu 3 

TyIV [N] posouvající síla v místě řezu 4 

TyV [N] posouvající síla v místě řezu 5 

tz [mm] stoupání závitů 

U5 [−] třída využívání 

vh [m⸱s-1] charakteristika zdvihové rychlosti břemena 

vr [−] relativní celkový počet ohybů 

VVU [−] vnitřní výsledné účinky 

w [−] počet ohybů pro pohyb 

wD [−] počet ohybů v referenčním bodě 

wi [−] příslušný počet ohybů při pohybu 

Wo [Nmm] ohybový moment  

wtot [−] celkový počet ohybů  

Wx‘ [mm3] ohybový modul průřezu v ose x 

Wy‘ [mm3]  ohybový modul průřezu v ose y 

x [mm] část čepu namáhaná na ohyb 

x´ [−] neutrální osa x´ procházející těžištěm T2 

x1 [mm] vzdálenost řezu 1 
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x2 [mm] vzdálenost řezu 2 

x3 [mm] vzdálenost řezu 3 

x4 [mm] vzdálenost řezu 4 

x5 [mm] vzdálenost řezu 5 

x6 [m] rameno působící síly 

y´ [−] neutrální osa y´ procházející těžištěm T1 

z [−] počet závitů lana na bubnu 

z1 [m] minimální výšková souřadnice 

z2 [m] maximální výšková souřadnice 

zn [−] počet návinů  

zref [m] referenční výška 

β(z2) [−] úhel mezi přímku působení síly a lanem 

β2 [s⸱m-1] součinitel tuhosti 

βmax [°] velikost úhlu svírající směr působení a nosný průřez 

β𝜎 [−] vrubový součinitel 

γd [°] úhel lana v dolní poloze 

γh [°] úhel lana v horní poloze 

γn [−] součinitel rizika 

γp [−] součinitel pro pravidelná zatížení 

γrb [−] minimální součinitel únosnosti lana  

γrf [−] minimální součinitel únosnosti lana, při návrhové síle únosnosti FRd,f 

δ [°] úhel náběhu 

δ1 [°] odklon lana při dolní poloze od svislice 

δ2 [°] velikost stoupání drážek lanového bubnu  

δb [−] charakteristické přemístění břemene 

δj [°] úhel náběhu v tečném dotykovém bodě j lana bubnu nebo kladce 

Δϕx [rad] výsledné natočení v radiánech 

εP [−] součinitel udávající vliv jakosti povrchu na mez únavy 

θ [rad ⸱ m-1] poměrný úhel zkroucení 

ξω [−] tvarový součinitel 

ΣFIx [N] suma sil v ose x pro řez 1 

ΣFIy [N] suma sil v ose y pro řez 1 

σOD [MPa] maximální dovolené napětí v ohybu 
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τmax [MPa] maximální napětí v krutu 

υ [−] Poissonovo číslo 

υ𝜎 [−] součinitel určující vliv velikosti součásti na mez únavy 

ϕ [−] součinitel dynamického účinku 

ϕ = ϕ2 [−] součinitel dynamického účinku 

ϕ‘ [−] dynamický součinitel pro účinek setrvačnosti 

ϕ1 [−] součinitel závislí na gravitačním zatížení účinku hmotnosti  

ϕ2,min [−] minimální velikost ϕ2 

ψ𝜎 [−] součinitel citlivosti materiálu na nesouměrnost cyklu 

Ω [m2] dvojnásobek plocha ohraničená střednicemi uzavřeného profilu 

ω [°] úhel mezi boky kladky 

ω1 [Pa] tlak větru 

𝛴FIIIx [N] suma všech sil s ose x v řezu III. 

𝛴FIIIy [N] suma všech sil s ose y v řezu III. 

𝛴FIIx [N] suma všech sil s ose x v řezu II. 

𝛴FIIy [N] suma všech sil s ose y v řezu II.  

𝛴FIVx  [N] suma všech sil s ose x v řezu IV. 

𝛴FIVy [N] suma všech sil s ose y v řezu IV. 

𝛴FVx [N] suma všech sil s ose x v řezu V. 

𝛴FVy [N] suma všech sil s ose y v řezu V.  

𝛴Fxx [N] suma všech sil v ose x 

𝛴Fxy [N]  suma všech sil v ose y 

𝛴Fyx [N] suma všech sil v ose x 

𝛴Fyy [N]  suma všech sil v ose y 

𝛴Mo [Nmm] suma všech momentů v řezu  

𝛴MoyA  [Nmm] suma všech momentů k bodu A  

𝛼1 [−] součinitel vodicí kladky 

𝛼2 [−] součinitel vyrovnávací kladky 

𝛼3 [−] součinitel lanového bubnu 

𝛼B [−] Bachův opravný součinitel  

𝛿(s) [m] minimální tloušťka průřezu 

𝜂s [−] účinnost jedné kladky uložené na valivých ložiscích 

𝜂tot [−] celková výsledná účinnost 
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𝜎co [MPa] mez únavy v ohybu 

𝜎č [MPa] napětí vznikající na čele bubnu 

𝜎d [MPa] maximální tlakové napětí 

𝜎dov [MPa] dovolené napětí 

𝜎dov o [MPa] dovolené napětí v ohybu 

𝜎k [MPa] přípustné napětí 

𝜎M [−] materiálová konstanta 

𝜎o [MPa] maximální ohybové napětí 

𝜎oč [MPa] ohybové napětí v čepu 

𝜎ox [MPa] ohybové napětí působící na konstrukci k ose x 

𝜎oy [MPa] ohybové napětí působící na konstrukci k ose y 

𝜎red x [MPa] redukované ohybové napětí působící na konstrukci k ose x 

𝜎red y [MPa] redukované ohybové napětí působící na konstrukci k ose y 

𝜎s [MPa] přípustné napětí 

𝜏max [MPa] napětí vzniklé krutem působící na konstrukci 

𝜏S [MPa] napětí ve střihu 

𝜏SD [MPa] maximální dovolené napětí ve střihu  

𝜏x [MPa] napětí vzniklé krutem působící na konstrukci 

𝜐 [−] bezpečnost k mezi kluzu 

𝜐k [−] bezpečnost k mezi kluzu konstrukce 
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Příloha P1: Kladnice  č. v. 200426 − 00 
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