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ABSTRAKT, KĽÚČOVÉ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Diplomová práca sa zaoberá návrhom otočnej časti žeriavovej mačky šrotového žeriavu 

s nosnosťou 110 000 kg,  ktorý je situovaný vo vonkajšom prostredí. Cieľom diplomovej 

práce je konštrukčný a výpočtom overený návrh mechanizmu zdvihu, mechanizmu otáčania 

a návrh priestornej traverzy, ktorá slúži na manipuláciu so šrotovým korytom a liacou 

panvou.   

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

žeriavová mačka, mostový žeriav, mechanizmus zdvihu, mechanizmus otáčania, priestorová 

traverza, pevnostný výpočet.   

ABSTRACT 

The diploma thesis deals with a design of a rotating part of a crane trolley of a scrap crane 

with a load capacity of 110,000 kg, which is situated in an exterior environment. The aim of 

the diploma thesis is a design and calculation verified design of the lifting mechanism, 

rotation mechanism and the design of a spacious traverse, which is used for the manipulation 

of the scrap trough and casting ladle. 

 

KEYWORDS 

Crane trolley, bridge crane, lifting mechanism, rotating mechanism, spatial traverse, strength 

calculation 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
V priemyselnej praxi napr. na stavbách, prekladiskách, vo výrobných závodoch a pod., sa 

nezaobídeme bez používania zariadení, ktoré nám uľahčujú či už dopravu, ale aj samotnú 

manipuláciu s materiálmi a zároveň zvyšujú efektivitu práce. Jedným z takýchto zariadení je 

aj žeriav. 

Typickým zástupcom žeriavu pre ťažký priemysel sú žeriavy mostového typu pracujúce vo 

vonkajšom prostredí alebo vo vnútri hál.  Žeriav mostového typu je zariadenie, ktoré slúži na 

dvíhanie a premiestňovanie bremien v presne vymedzenom priestore, obvykle obdĺžnikového 

tvaru. Charakteristickým znakom je nosná konštrukcia, ktorú tvorí žeriavový most spojený 

s priečnikmi, ktoré obsahujú mechanizmy pojazdu. Hlavnou súčasťou mostového žeriavu je 

mačka, ktorá sa pohybuje po žeriavovom moste, na mačke je upevnený mechanizmus zdvihu 

bremena. 

Téma predloženej práce sa zaoberá návrhom otočnej časti žeriavovej mačky šrotového 

žeriavu, ktorý je umiestnená vo vonkajšom prostredí. Jedná sa o špeciálny žeriav, ktorý je 

opatrený otočnou časťou, na ktorej je umiestnený mechanizmus zdvihu, ktorý je zložený 

z dvoch nezávislých zdvihov. Žeriav bude v prevádzke manipulovať so šrotovým korytom a 

s liacou panvou pričom na manipuláciu bude využívať priestorovú traverzu so štyrmi 

lamelovými hákmi. 

Diplomová práca je rozdelená do troch hlavných celkov a to návrh mechanizmu zdvihu, návrh 

mechanizmu otáčania a návrh priestorovej traverzy. Pričom pri návrhu mechanizmu zdvihu je 

výpočtu lana venovaná jedna celá kapitola nakoľko lano je veľmi namáhaná súčasť a prípadná 

zlá voľba lana by mala za následok katastrofické následky nakoľko žeriav v prevádzke 

manipuluje aj z roztaveným kovom. Všetky uvedené výpočty v diplomovej práci sú 

realizované podľa platných noriem, knižných publikácií a doporučení firiem použitých 

komponentoch.   
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CIEĽ PRÁCE 

1 CIEĽ PRÁCE 
Cieľom práce je návrh otočnej časti žeriavovej mačky šrotového mostového žeriavu ktorý 

bude manipulovať so šrotovým korytom a s liacou panvou s tekutou struskou. Manipulácia 

bude realizovaná pomocou priestorovej traverzy so štyrmi lamelovými hákmi, ktorej návrh je 

súčasťou diplomovej práce. Diplomová práca je realizovaná v spolupráci s firmou 

Královopolská, a.s. Brno.  

Základné technické parametre: 

Nosnosť zdvihu na traverze 110 00 𝑘𝑔 

Rýchlosť zdvihu 8 𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 

Rýchlosť otáčania mačky 1,9 𝑜𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 

Rozsah zdvihu 9 400 𝑚𝑚 

Priemer otoča 6 400 𝑚𝑚 

Rozsah otáčania 240° (+120° −120°⁄ ) 

Zaradenie žeriavu podľa  ČSN ISO 43101/1 [6] A8 

Zaradenie pohonu podľa  ČSN ISO 43101/1 [6] M8 

Prostriedok pre manipuláciu s bremenom priestorová traverza zo štyrmi 

lamelovými hákmi 

Prevedenie zdvihu dva nezávislé zdvihy  

Rozpätie háku  4 000 x 3 150 𝑚𝑚 

Prostredie vonkajšie 

Okolitá teplota −20°C až +40°C 

Napájacie napätie 500 𝑉 50 𝐻𝑧⁄  

 

Ciele diplomovej práce: 

Konštrukčný a výpočtom overený návrh mechanizmu zdvihu otočného rámu podľa zadaných 

parametrov. 

Konštrukčný a výpočtom overený návrh mechanizmu otáčania podľa zadaných parametrov. 

Konštrukčný a výpočtom overený návrh priestorovej traverzy podľa zadaných parametrov. 
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KONCEPČNÉ RIEŠENIE ZDVIHU 

 
2 KONCEPČNÉ RIEŠENIE ZDVIHU 
Zo zadania diplomovej práce je požadované, aby sa mechanizmus zdvihu skladal z dvoch 

nezávislých zdvihov z dôvodu možnosti naklápania priestorovej traverzy. Z tohto dôvodu je 

zdvihové ústrojenstvo zložené z dvoch nezávislých zdvihov, vzájomné rozloženie zdvihov je 

znázornené na Obr. 1. Oba zdvihy sa skladajú z rovnakých komponentom a budú 

nadimenzované na rovnaké maximálne zaťaženia, ktoré môžu v prevádzke nastať. 

 

Obr. 1 Schéma mechanizmu zdvihu: 1 – motor; 2 – pružná spojka; 

 3 – čeľusťová brzda; 4 – kotúčová brzda; 5 – prevodovka; 

 6 – spojka; 7 – lanový bubon; 8 – ložisková jednotka, 

9 – koncový vypínač   

Pre pohon zdvihu bude  použitý trojfázový asynchrónny motor s krúžkovou kótovou (Obr. 1 

pozícia 1). 

Hriadeľ motoru s prevodovkou zdvihu budú spojené pružnou spojkou osadenou brzdovým 

bubnom (Obr. 1 pozícia 2). Pružná spojka je schopná tlmiť vybrácie a rázy pri rozbehu od 

zrýchľujúcich síl. Pre zastavenie bremena v danej polohe bude použitá dvojčeľusťová brzda 

z ELHY (Obr. 1 pozícia 3). Keď žeriav bude v prevádzke manipulovať aj s liacou panvou je 

nutné podľa [11] použiť u žeriavov, ktoré pracujú s roztaveným kovom dve brzdy na 

mechanizmus zdvihu z hľadiska zvýšenia bezpečnosti. Preto je ako bezpečnostná brzda 

použitá kotúčová brzda (Obr. 1 pozícia 4) umiestnená na lanovom bubne. 

Krútiaci moment motora zdvihu sa bude násobiť cez viacstupňovú čelnú prevodovku, (Obr. 1 

pozícia 5) ktorej výstupný hriadeľ bude spojený s lanovým bubnom (Obr. 1 pozícia 7) 
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pomocou špeciálnej prírubovej spojky (Obr. 1 pozícia 6). Táto spojka je schopná 

kompenzovať uhlové nesúososti hriadele prevodky pri zaťažení lanového bubnu. Na opačnej 

strane lanového bubnu bude čap, ktorý bude z jednej strany privarený k lanovému bubnu a na 

druhej strane bude osadený v ložiskovej jednotke (Obr. 1 pozícia 8) s dvojradovým 

naklápacím súdkovým ložiskom. Ložisko je schopné vďaka naklápaniu správne fungovať aj 

v prípade priehybu lanového bubnu vplyvom zaťaženia bremena, taktiež bude zachytávať 

axiálne sily.  

Zdvih bude osadený koncovým vypínačom (Obr. 1 pozícia 9), bude vymedzovať pracovný 

rozsah zdvihu aby nedošlo ku kolízii priestorovej traverzy z rámom otoča v hornej polohe, 

a aby nedošlo k odmotaniu príliš veľkého množstva lana z lanového bubnu v dolnej polohe.     

 

2.1 ZVOLENÝ SPÔSOB ZALAŇOVANIA 

Mechanizmus zdvihu sa skladá z dvoch nezávislých zdvihov, ktoré sú identické, zvolený 

spôsob zalaňovania je znázornený na Obr. 2.  

 
Obr. 2 Schéma zalaňovania: 1 – lanový bubon; 2 – pevný záves lana; 

3 – vodiace kladky; 4 – traverza zo štyrmi lamelovými hákmi  



BRNO 2021 

 

 

17 
 

KONCEPČNÉ RIEŠENIE ZDVIHU 

 
Lanový bubon sa skladá z dvoch lanových vetiev na každej vetve bude nezávislé lano 

prichytené k bubnu pomocou lanových príložiek, laná budú vedené z bubnu cez sústavu  

vodiacich kladiek umiestnených na priestorovej traverze a na ráme otoča až do pevného 

závesu umiestneného taktiež na ráme otoča. Celkovo bude priestorová traverza zavesená na 

štyroch nezávislých lanách.  

Z dôvodu identickosti zdvihov budú ďalšie návrhové výpočty mechanizmu zdvihu uvedené 

len pre jeden zdvih.  

 

2.1.1 LANOVÝ PREVOD ZDVIHU 

Lanový prevod zdvihu je určený podľa  [13] st. 56. 

𝑖𝑙 =
𝑛

𝑧𝑣
 (1) 

𝑖𝑙 =
8

2
 

𝑖𝑙 = 4 

kde: 

𝑛 [1] celkový počet nosných prierezov lana  

𝑧𝑣 [1] počet vetvy lanového prevodu 



BRNO 2021 

 

 

18 
 

VÝPOČET LANA PODĽA ČSN EN 13001-3-2 

 

 

3 VÝPOČET LANA PODĽA ČSN EN 13001-3-2 [1] 
Norma slúži k výpočtu pohyblivých aj nepohyblivých lán žeriavu, pri oboch druhoch lán sa 

podľa tejto normy vykonáva preukázanie spôsobilosti statickej únosnosti a preukázanie 

spôsobilosti únavovej pevnosti.   

Výpočet lana je uvedený len pre viac namáhaný stav a to je pri manipulácii so šrotovým 

korytom, kedy môže dôjsť k určitej nevyváženosti dôsledkom nerovnomerného rozloženia 

šrotového materiálu v šrotovom koryte.   

 

3.1 PREUKÁZANIE STATICKEJ ÚNOSNOSTI  

Preukázanie statickej únosnosti žeriavových lán sa musí podľa [1] st. 11 dokázať, že pre danú 

kombináciu zaťaženia platí nasledujúca podmienka: 

𝐹𝑆𝑑,𝑠 ≤ 𝐹𝑅𝑑,𝑠 (2) 

kde: 

𝐹𝑆𝑑,𝑠 [𝑁] návrhová sila v lane pre preukázanie statickej únosnosti   

𝐹𝑅𝑑,𝑠 [𝑁] návrhová sila únosnosti lana pre preukázanie statickej únosnosti 

 

3.1.1 HMOTNOSŤ ZDVÍHANÉHO BREMENA  

Hmotnosť zdvíhané bremena  je daná súčtom hmotnosti normovaného bremena, hmotnosti 

stáleho bremena (hmotnosť priestorovej traverzy). 

𝑚𝐻𝑅 = 𝑚𝐵 + 𝑚𝑇 (3) 

𝑚𝐻𝑅 = 110 000 + 8 630     

𝑚𝐻𝑅 = 118 630 𝑘𝑔  

kde: 

𝑚𝐵 [𝑘𝑔] hmotnosť normovaného bremena 

𝑚𝑇 [𝑘𝑔] hmotnosť priestorovej traverzy  

 

ZAŤAŽENIE ZDVIHOV PRI NEVYVÁŽENOSTI 

V prípade nerovnomerného rozloženia šrotového materiál v šrotovom koryte nastáva 

nerovnomerné zaťaženie zdvihu 1 a zdvihu 2.  

Podľa ČSN EN 13001-3-2 [1] st. 12 je nutné zohľadniť nerovnomerné zaťaženie zdvihových 

mechanizmov ak môže nastať. V prípade manipulácie so šrotovým korytom môže 

nerovnomerné zaťaženie nastať vplyvom nerovnomerného rozloženia šrotového materiálu 

v koryte, pričom maximálna povolená excentricita ťažiska šrotového materiálu voči ťažisku 

priestorovej traverzy a osy otáčania je stanovená na hodnotu 𝑒 = 500 𝑚𝑚.  
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Nevyváženosť je spôsobená len samotnou hmotnosťou šrotového materiálu, ktorá je určená 

ako: 

𝑚š𝑚 = 𝑚𝐵 − 𝑚š𝑘 (4) 

𝑚š𝑚 = 110 000 − 33 000 

𝑚š𝑚 = 77 000 𝑘𝑔 

kde: 

𝑚𝐵 [𝑘𝑔] hmotnosť normovaného bremena 

𝑚š𝑘 [𝑘𝑔] hmotnosť šrotového koryta 

Pre výpočet nerovnomerného zaťaženia zdvihov je potrebné určiť vzdialenosť polohy ťažiska 

bremena od jednotlivých zdvihov. V tomto prípade v smere osy y podľa Obr. 3.     

 

Obr. 3 Schéma pôsobenia výsledného ťažiska v smere osy y   

pri nevyváženosti šrotového materiálu 

 

Vzdialenosť polohy ťažiska od zdvihu 1 (pôsobisko 𝑚𝐻𝑅1 ) sa určí podľa nasledujúceho 

vzťahu: 

𝑎 =
𝑚š𝑚 ∙ 𝑡š𝑚 + 𝑚𝑇 ∙ 𝑡𝑇 + 𝑚š𝑘 ∙ 𝑡𝑇

𝑚š𝑚 + 𝑚𝑇 + 𝑚š𝑘
 (5) 

𝑎 =
77 000 ∙ 1 500 + 8 630 ∙ 2 000 + 33 000 ∙ 2 000

77 000 + 8 630 + 33 000
= 1 675,4615 𝑚𝑚 

𝑎 = 1 676 𝑚𝑚 
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kde: 

𝑚š𝑚 [𝑘𝑔] hmotnosť šrotového materiálu 

𝑡š𝑚 [𝑚𝑚] vzdialenosť pôsobiska ťažiska šrotového materiálu od pôsobiska 𝑚𝐻𝑅1 

𝑚𝑇 [𝑘𝑔] hmotnosť priestorovej traverzy  

𝑡𝑇 [𝑚𝑚] vzdialenosť pôsobiska ťažiska priestorovej traverzy od pôsobiska 𝑚𝐻𝑅1 

𝑚š𝑘 [𝑘𝑔] hmotnosť šrotového koryta 

Vzdialenosť polohy ťažiska od zdvihu 2 (pôsobisko sily 𝑚𝐻𝑅2 ) sa vypočíta ako rozdiel 

rozteče  kladiek v smere osy y a vzdialenosti pôsobiska ťažiska zdvíhaneho bremena od 

pôsobiska sily 𝑚𝐻𝑅1. 

𝑏 = 𝑡𝐶 − 𝑎 (6) 

𝑏 = 4 000 − 1 676 

𝑏 = 2 324 𝑚𝑚 

kde: 

𝑡𝐶 [𝑚𝑚] rozteč kladiek v traverze v smere osy y 

𝑎 [𝑚𝑚] vzdialenosť pôsobiska ťažiska zdvíhaného bremena od pôsobiska 𝑚𝐻𝑅1 

Výpočet zaťažení pôsobiacich na jednotlivé zdvihy je realizovaný podľa [1] st. 12. 

𝑚𝐻𝑅1 = 𝑚𝐻𝑅 ∙ (
𝑏

𝑎 + 𝑏
) (7) 

𝑚𝐻𝑅1 = 118 630 ∙ (
2 324

1676 + 2324
) = 68 924,03 𝑘𝑔 

𝑚𝐻𝑅1 = 68 924 𝑘𝑔 

 

𝑚𝐻𝑅2 = 𝑚𝐻𝑅 ∙ (
𝑎

𝑎 + 𝑏
) (8) 

𝑚𝐻𝑅2 = 118 630 ∙ (
1676

1676 + 2324
) = 49 705,97 𝑘𝑔 

𝑚𝐻𝑅2 = 49 706 𝑘𝑔 

Výsledné zaťaženia na jednotlivé zdvihy sa vplyvom nevyváženosti šrotového materiálu 

výrazne líšia. Preto pre ďalšie výpočet lana bude uvažovaný horší zaťažovací stav a to jest 

zaťaženie  𝑚𝐻𝑅1. 

kde: 

𝑚𝐻𝑅1 [𝑘𝑔] zaťaženie pôsobiace na zdvih 1   

𝑚𝐻𝑅2 [𝑘𝑔] zaťaženie pôsobiace na zdvih 2   

𝑚𝐻𝑅 [𝑘𝑔] celková hmotnosť zdvíhaného bremena  

𝑏 [𝑚𝑚] vzdialenosť pôsobiska ťažiska zdvíhaného bremena od pôsobiska 𝑚𝐻𝑅2  

𝑎 [𝑚𝑚] vzdialenosť pôsobiska ťažiska zdvíhaného bremena od pôsobiska 𝑚𝐻𝑅1 
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HMOTNOSŤ ŠROTOVÉHO MATERIÁLU 

Hmotnosť šrotového materiálu pôsobiaca na jeden zdvih pri nevyváženosti je určená ako: 

𝑚š𝑚1 = 𝑚𝐻𝑅1 − 𝑚𝑇1/2 − 𝑚š𝑘1/2 (9) 

𝑚š𝑚1 = 68 924 − 4 315 − 16 500 

 𝑚š𝑚1 = 48 109 𝑘𝑔 

kde: 

𝑚𝐻𝑅1 [𝑘𝑔] zaťaženie pôsobiace na zdvih 1   

𝑚𝑇1/2 [𝑘𝑔] hmotnosť priestorovej traverzy pôsobiaca na jeden zdvih     

𝑚š𝑘1/2 [𝑘𝑔] hmotnosť šrotového koryta pôsobiaca na jeden zdvih  

 

PÔSOBISKO ŤAŽISKA ŠROTOVÉHO MATERIÁLU V KORYTE   

Maximálna povolená nevyváženosť šrotového materiálu v šrotovom koryte je stanovená na 

52% hmotnosti v polovici šírky šrotového koryta. Pre ďalšie výpočty je potrebné určiť polohu 

ťažiska šrotového materiálu v smere osy x  (viac Obr. 4). 

 

Obr. 4 Schéma zaťaženia koryta pri nevyváženosti 

 

𝑡š𝑚1𝑘 =
0,52 ∙ 𝑚š𝑚1 ∙

𝑡𝑘1/2

2 + 0,48 ∙ 𝑚š𝑚1 ∙ (
𝑡𝑘1/2

2 + 𝑡𝑘1/2)

0,52 ∙ 𝑚š𝑚1 + 0,48 ∙ 𝑚š𝑚1
 

(10) 

𝑡š𝑚1𝑘 =
0,52 ∙ 48 109 ∙

1 490
2 + 0,48 ∙ 48 109 ∙ (

1 490
2 + 1 490)

0,52 ∙ 48 109 + 0,48 ∙ 48 109
= 1 460,2 𝑚𝑚 

𝑡š𝑚1𝑘 = 1 460 𝑚𝑚 

kde: 

𝑚š𝑚1 [𝑘𝑔] hmotnosť šrotového materiálu pôsobiaci na jeden zdvih 

𝑡𝑘1/2 [𝑚𝑚] polovica šírky šrotového koryta  
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PÔSOBISKO ŤAŽISKA BREMENA ZDVIHU 

Pre výpočet účinku časti bremena zdvihu je potrebné stanoviť vzdialenosť polohy ťažiska 

bremena od jednotlivých vetvy lanového mechanizmu v tomto prípade v smere osy x (viac. 

Obr. 5).  

 

Obr. 5 Schéma pôsobiska výsledného ťažiska v smere osy x  

pri nevyváženosti šrotového materiálu   

Vzdialenosť polohy ťažiska šrotového materiálu od prvej vetvy lanového mechanizmu 

(pôsobisko 𝑚𝐻𝑟1) sa určí podľa nasledujúceho vzťahu: 

𝑡š𝑚1 =  𝑡𝑇1/2 − (𝑡𝑘1/2 − 𝑡š𝑚1𝑘) (11) 

𝑡š𝑚1 = 218 − (1 490 − 1460) 

𝑡š𝑚1 = 188 𝑚𝑚 

kde: 

𝑡𝑇1/2 [𝑚𝑚] vzdialenosť pôsobiska ťažiska traverzy od pôsobiska 𝑚𝐻𝑟1 

𝑡𝑘1/2 [𝑚𝑚] polovica šírky šrotového koryta  

𝑡š𝑚1𝑘 [𝑚𝑚] poloha ťažiska šrotového materiálu v koryte v smere osy x  

Vzdialená poloha výsledného ťažiska pôsobiaceho zaťaženia na zdvih 1 (pôsobisko 𝑚𝐻𝑅1) od 

prvej vetvy lanového mechanizmu (pôsobisko 𝑚𝐻𝑟1) sa určí:   
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𝑡𝑐1 =  

𝑚š𝑚1 ∙ 𝑡š𝑚1 + 𝑚𝑇1/2 ∙ 𝑡𝑇1/2 + 𝑚š𝑘1/2 ∙ 𝑡𝑇1/2

𝑚š𝑚1 + 𝑚𝑇1/2 + 𝑚š𝑘1/2
 (12) 

𝑡𝑐1 =  
48 109 ∙ 188 + 4 315 ∙ 218 + 16 500 ∙ 218

48 109 + 4 315 + 16 500
= 197.06 𝑚𝑚 

𝑡𝑐1 =  197 𝑚𝑚 

kde: 

𝑚š𝑚1 [𝑘𝑔] hmotnosť šrotového materiálu pôsobiaci na jeden zdvih 

𝑡š𝑚1 [𝑚𝑚] vzdialenosť pôsobiska ťažiská šrotového materiálu od pôsobiska 𝑚𝐻𝑟1  

𝑚𝑇1/2 [𝑘𝑔] hmotnosť priestorovej traverzy pôsobiaca na jeden zdvih     

𝑡𝑇1/2 [𝑚𝑚] vzdialenosť pôsobiska ťažiska traverzy od pôsobiska 𝑚𝐻𝑟1 

𝑚š𝑘1/2 [𝑘𝑔] hmotnosť šrotového koryta pôsobiaca na jeden zdvih  

Vzdialenosť polohy výsledného ťažiska pôsobiaceho zaťaženia na zdvih 1 (pôsobisko 𝑚𝐻𝑅1) 

od druhej vetvy lanového mechanizmu  (pôsobisko 𝑚𝐻𝑟2) sa urči :   

𝑡𝑐2 =  𝑡𝑐 − 𝑡𝑐1 (13) 

𝑡𝑐2 = 436 − 197 

𝑡𝑐2 = 239 𝑚𝑚 

kde: 

𝑡𝑐 [𝑚𝑚] rozteč medzi vetvami lanového mechanizmu 

𝑡𝑐1 [𝑚𝑚] vzdialenosť pôsobiska výsledného ťažiska od pôsobiska 𝑚𝐻𝑟1 

 

ZAŤAŽENIE V JEDNOTLIVÝCH VETVÁCH LANOVÉHO MECHANIZMU 

Výpočet zaťažení jednotlivých vetví lanového mechanizmu  je určený podľa [1] st. 12. 

𝑚𝐻𝑟1 =  𝑚𝐻𝑅1 ∙ (
𝑡𝑐2

𝑡𝑐1 + 𝑡𝑐2
) (14) 

𝑚𝐻𝑟1 = 68 924 ∙ (
239

197 + 239
) = 37 781,7339 𝑘𝑔 

𝑚𝐻𝑟1 = 37 782 𝑘𝑔 

 

𝑚𝐻𝑟2 =  𝑚𝐻𝑅1 ∙ (
𝑡𝑐1

𝑡𝑐1 + 𝑡𝑐2
) (15) 

𝑚𝐻𝑟2 = 68 924 ∙ (
197

197 + 239
) = 31 142,2661 𝑘𝑔 

𝑚𝐻𝑟2 = 31 142 𝑘𝑔 
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Výsledné zaťaženia v jednotlivých vetvách lanového mechanizmu sa výrazne líši. Preto pre 

ďalšie výpočty lana budú výpočty realizované len pre viac namáhanú vetvu lanového 

mechanizmu (to jest zaťaženie  𝑚𝐻𝑟1).     

kde: 

𝑚𝐻𝑟1 [𝑘𝑔] zaťaženie lanovej vetvy 1  

𝑚𝐻𝑟2 [𝑘𝑔] zaťaženie lanovej vetvy 2  

𝑚𝐻𝑅1 [𝑘𝑔] zaťaženie pôsobiace na zdvih 1   

𝑡𝑐1 [𝑚𝑚] vzdialenosť pôsobiska výsledného ťažiska od pôsobiska 𝑚𝐻𝑟1 

𝑡𝑐2 [𝑚𝑚] vzdialenosť pôsobiska výsledného ťažiska od pôsobiska 𝑚𝐻𝑟2 

 

3.1.2 DYNAMICKÉ SÚČINITELE PRE ZDVIH VOĽNE LEŽIACEHO BREMENA 

Pre určenie dynamického súčiniteľa pre zdvih voľne ležiaceho bremena 𝜙2  musíme najskôr 

určiť zdvihovú triedu žeriavu a triedu pohonu zdvihu.  Zdvihová trieda žeriavu je určená 

pomocou výpočtového teoretického dynamického súčiniteľa 𝜙2𝑡 ktorý je určený podľa ČSN 

EN 15011+A1 [3] a pre žeriavy s lanovým zdvihom sa vypočíta podľa st. 18 ako:   

𝜙2𝑡 =  
2,8 ∙ 𝑣ℎ𝑚𝑎𝑥

0,45 + (
𝑅𝑟 ∙ 𝑙𝑙

1500 ∙ 𝑍𝑎
)

1
2

 
(16) 

𝜙2𝑡 =  
2,8 ∙

8
60

0,45 + (
1960 ∙ 18 360
1500 ∙ 10.851

)

1
2

 

𝜙2𝑡 = 1,1928 

kde: 

𝑣ℎ𝑚𝑎𝑥 [𝑚 ∙ 𝑠−1] maximálna ustálená rýchlosť zdvihu  

𝑅𝑟 [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2] trieda pevnosti použitého lana [18]    

𝑙𝑙 [𝑚] dĺžka vetvy lana sa podľa [3] st. 18  uvažuje ako vzdialenosť medzi 

hornými a spodnými kladkami pri zdvíhaní ležiaceho bremena na zemi   

𝑍𝑎 [1] skutočný súčiniteľ bezpečnosti lana 

Skutočný súčiniteľ bezpečnosti 𝑍𝑎  nie je pri prvotnom výpočte známy a preto bol najskôr 

zvolený súčiniteľ  bezpečnosti podľa  FEM 1.001 [4] st. 176  tab. 4.2.2.1.2. kde pre zdvihový 

mechanizmus kategórie M8 je rovný hodnotne 9. Po dokončení kompletného výpočtu lana 

podľa [1] bol vypočítaný skutočný súčiniteľ bezpečnosti ako podiel minimálnej sily pri 

pretrhnutí lana a sily pôsobiacej v jednej vetvy lana pri maximálnom zaťažení. Následne sa 

skutočný súčiniteľ bezpečnosti dosadil do rovnice (16) a vypočítal sa teoretický dynamický 

súčiniteľ 𝜙2𝑡. 

Na základe vypočítaného teoretického dynamického súčiniteľu 𝜙2𝑡 je určená zdvihová trieda 

žeriavu podľa EN 15011+A1 [3]  st. 18 Tab. 2: 

1,12 + 0.41 ∙ 𝑣ℎ𝑚𝑎𝑥 <  𝜙2𝑡 ≤ 1,17 + 0.58 ∙ 𝑣ℎ𝑚𝑎𝑥 (17) 
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1,12 + 0.41 ∙

8

60
< 1,1928 ≤ 1,17 + 0.58 ∙

8

60
 

1.1747 < 1,1928 ≤ 1.2473 

Na základne platnosti podmienky z rovnice (17) spadá zdvihový mechanizmus podľa 

EN 15011+A1 [3] st. 18 tab. 2 do zdvihovej triedy HC3. 

Trieda pohonu zdvihu sa určí podľa ČSN EN 13001-2 [2] st. 13, pohon zdvihu spadá do 

triedy HD4: bezstupňové  ovládanie pohonu zdvihu, ktoré vykonáva plynulé zvyšovanie 

rýchlosti. 

Pre kombináciu zdvihovej triedy HC3 a triedy pohonu zdvihu HD4 je dynamického súčiniteľu 

pre účinky zotrvačnosti a tiaže pri zdvíhaní voľne ležiaceho bremena je určený podľa 

ČSN EN 13001-2 [2] st. 12 ako:  

𝜙2 = 𝜙2𝑚𝑖𝑛 + 𝛽2 ∙ 𝑣ℎ (18) 

𝜙2 = 𝜙2𝑚𝑖𝑛 + 𝛽2 ∙ 0,5 ∙ 𝑣ℎ𝑚𝑎𝑥 

𝜙2 = 1.15 + 0.51 ∙ 0,5 ∙
8

60
 

𝜙2 =1.1839 

kde: 

𝜙2𝑚𝑖𝑛 [1] súčiniteľ závislý na zdvihovej triede HC3 podľa [2] st. 13 tab. 4. 

𝛽2 [1] súčiniteľ závislý na zdvihovej triede HC3 podľa [2] st. 13 tab. 2. 

𝑣ℎ [𝑚 ∙ 𝑠−1] rýchlosť zdvihu, pre triedu pohonu zdvihu HD4 [2] st. 13 tab. 3 platí 

𝑣ℎ = 0,5 ∙ 𝑣ℎ𝑚𝑎𝑥 

𝑣ℎ𝑚𝑎𝑥 [𝑚 ∙ 𝑠−1] maximálna ustálená rýchlosť zdvihu  

 

3.1.3 DYNAMICKÝ SÚČINITEĽ ZRÝCHLENIA ALEBO SPOMALENIA ZAVESENÉHO BREMENA 

Pre plynulé ovládanie otáčok  zdvihu platia podľa EN 15011+A1 [3] st. 19 tab.4 nasledujúce 

súčinitele:   

𝜙5𝑍 = 1.05 súčiniteľ pre zdvíhanie  

𝜙5𝑆 = 1.1 súčiniteľ pre spúšťanie 

Súčiniteľ zrýchlenia alebo spomalenia zaveseného bremena bude z dôvodu vyššej hodnoty 

spočítaný len pre prípad spúšťania bremena. Výpočet je realizovaný podľa [1] st. 13.   

𝜙5 = 1 + 𝜙5𝑆 ∙
𝑎𝑧

𝑔
 (19) 

𝜙5 = 1 + 1.1 ∙
0.1

9,81
 

𝜙5 = 1.0112 
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kde: 

𝜙5𝑆 [1] súčiniteľ pre spúšťanie podľa [3] st. 19 tab.4   

𝑎𝑧 [𝑚 ∙ 𝑠−2] zvisle zrýchlenie pohybu zdvihu, podľa [14] st. 71 pre žeriavy  

manipulujúce s tekutým kovom nesmie byť zrýchlenie zdvihu väčšie 

ako 0.1 𝑚 ∙ 𝑠−2 

𝑔 [𝑚 ∙ 𝑠−2] gravitačné zrýchlenie  

 

3.1.4 SÚČINITEĽ ZVYŠUJÚCI SILU V LANE VPLYVOM LANOVÉHO SYSTÉMU  

Najskôr je za potreby určiť celkovú účinnosť lanového pohonu, ktorý sa určí podľa [1] st. 13. 

𝜂𝑡𝑜𝑡 =
(𝜂𝑠)𝑛𝑠

𝑖𝑙
∙

1 − (𝜂𝑠)𝑖𝑙

1 − 𝜂𝑠
 (20) 

𝜂𝑡𝑜𝑡 =
(0,985)0

4
∙

1 − (0,985)4

1 − 0,985
 

𝜂𝑡𝑜𝑡 = 0.9777 

kde: 

𝜂𝑠 [1] účinnosť jednotlivej kladky pre kladku s valivým uložením poľa [1] st. 13 

𝑛𝑠 [1] počet pevných kladiek medzi bubnom a pohyblivou časťou  

𝑖𝑙 [1] lanový prevod zdvihu 

 

Súčiniteľ zvyšujúci silu v lane vplyvom lanového systému je určený podľa [1] st. 13: 

𝑓𝑠1 =
1

𝜂𝑡𝑜𝑡
 (21) 

𝑓𝑠1 =
1

0,9777
 

𝑓𝑠1 = 1.0225 

kde: 

𝑓𝑠1 [1] súčiniteľ zvyšujúci silu v lane vplyvom lanového systému 

𝜂𝑡𝑜𝑡 [1] celková účinnosť lanového pohonu  

 

3.1.5 SÚČINITEĽ ZVYŠUJÚCI SILU V LANE VPLYVOM NEROVNOBEŽNOSTI NOSNÝCH 

PRIEREZOV VO VINUTÍ 

V prípade nerovnobežnosti nosných prierezov lana v hornej polohe zdvihu v smere 

zaťažovania Obr. 6 je nutné tento stav zohľadniť.  
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Obr. 6 Uhol 𝛽𝑚𝑎𝑥 podľa [1] st. 14 

Súčin je určený podľa [1] st. 14: 

𝑓𝑠2 =
1

cos(𝛽𝑚𝑎𝑥)
 (22) 

𝑓𝑠2 =
1

cos(7)
 

𝑓𝑠2 = 1.0075 

kde: 

𝑓𝑠2 [1] súčiniteľ zvyšujúci silu v lane vplyvom nerovnobežnosti nosných 

prierezov vo vinutí  

𝛽𝑚𝑎𝑥 [°] uhol medzi nosným prierezom a smerom pôsobiska zaťaženia  

 

3.1.6 SÚČINITEĽ ZVYŠUJÚCI SILU V LANE VPLYVOM VODOROVNÉHO ZRÝCHLENIA 

Keďže žeriav bude pracovať vo vonkajšom prostredí je za potreby zahrnúť účinky vetra, ktoré 

budú pôsobiť na zdvíhané bremeno. Vodorovná sila od vetra pôsobiaca na zdvíhané bremeno 

je určená podľa ČSN EN 13001-2 [2] st. 19.  

Rýchlosť pri náraze vetru ako priemer intervalu tri sekundy určený je podľa [2] st. 19.  

𝑣(3) = 1,5 ∙ 𝑣 (23) 

𝑣(3) = 1,5 ∙ 13,3 

𝑣(3) = 19,95 𝑚 ∙ 𝑠−1 

kde: 

𝑣(3) [𝑚 ∙ 𝑠−1] rýchlosť pri náraze vetru ako priemer intervalu tri sekundy  

𝑣 [𝑚 ∙ 𝑠−1] stredná rýchlosť vetru bodla Beaufortovej stupnice ako priemer 

intervalu 10 minút vo výške 10 m nad terénom, 𝑣 = 13,3 𝑚 ∙ 𝑠−1 

určený podľa [2] st. 20 tab. 4, Česká republika spadá do stupňa vetru 

obvyklý. 
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Tlak vetru pri rýchlosti 𝑣(3) je určený podľa [2] st. 19 ako:  

𝑞(3) = 0,5 ∙ 𝜌 ∙ 𝑣(3)2 (24) 

𝑞(3) = 0,5 ∙ 1,25 ∙ 19,952 

𝑞(3) = 248,7516 𝑃𝑎 

kde: 

𝜌 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3] hustota vzduchu podľa [2] st. 19 

𝑣(3) [𝑚 ∙ 𝑠−1] rýchlosť pri náraze vetru ako priemer intervalu tri sekundy  

Vodorovná sila od vetru pôsobiaca na bremeno zdvihu je určená podľa [2] st. 19 ako: 

𝐹ℎ = 𝑞(3) ∙ 𝑐ℎ ∙ 𝐴𝑔 (25) 

𝐹ℎ = 248,751 ∙ 2 ∙ 37,926 = 18 868,3035 𝑁 

𝐹ℎ = 18 868 𝑁 

kde: 

𝑞(3) [𝑃𝑎] tlak vetra pri rýchlosti 𝑣(3) 

𝑐ℎ [1] aerodynamický súčiniteľ podľa [2] st. 44   

𝐴𝑔 [𝑚2] priemet celkového bremena do roviny kolmej na smer vetra, plocha  

je určená súčtom plochy šrotového koryta a plochy priestorovej 

traverzy      

 

 

Obr. 7 Záves bremena zo sklonenými lanami [1] st. 14 

Súčiniteľ zvyšujúci silu v lane vplyvom vodorovné zrýchlenia je určený podľa [1] st. 14 ako: 

𝑓𝑠3 = 1 +
𝐹ℎ

𝑚𝐻𝑅 ∙ 𝑔 ∙ tan(𝛾)
≤ 2 (26) 

𝑓𝑠3 = 1 +
18 868

118 630 ∙ 9,81 ∙ tan(3,5)
≤ 2 

𝑓𝑠3 = 1,2651 ≤ 2 



BRNO 2021 

 

 

29 
 

VÝPOČET LANA PODĽA ČSN EN 13001-3-2 

 
kde: 

𝐹ℎ [𝑁] vodorovná sila od vetru pôsobiaca na bremeno zdvihu (celkové) 

𝑚𝐻𝑅 [𝑘𝑔] hmotnosť zdvíhaného bremena 

𝑔 [𝑚 ∙ 𝑠−2] gravitačné zrýchlenie   

𝛾 [°] uhol medzi smerom gravitácie a priemetom lana do roviny 𝐹ℎ  a 𝑔 

viac Obr. 7, určený z programu Autodesk Inventor 2021 pre najhorší 

stav a to jest  prípad zdvíhania koryta z vagóna.  

 

3.1.7 NÁVRHOVÁ SILA V LANE PRE PREUKÁZANIE STATICKEJ ÚNOSNOSTI  

Pre výpočet návrhovej sily v lane pre zvislý pohyb sa podľa [1] st. 12 vychádza 

z nasledujúceho vzorca: 

𝐹𝑆𝑑,𝑠 =  
𝑚𝐻𝑟1 ∙ 𝑔

𝑖𝑙
∙ 𝜙 ∙ 𝑓𝑠1 ∙ 𝑓𝑠2 ∙ 𝑓𝑠3 ∙ 𝛾𝑝 ∙ 𝛾𝑛 (27) 

kde: 

𝑚𝐻𝑟1 [𝑘𝑔] hmotnosť zdvíhaného bremena  

𝑔 [𝑚 ∙ 𝑠−2] gravitačné zrýchlenie  

𝜙 [1] dynamický súčiniteľ pre účinky zotrvačnosti a tiaže  

𝑓𝑠1 [1] súčiniteľ zvyšujúci silu v lane vplyvom účinnosti lanového systému 

𝑓𝑠2 [1] súčiniteľ zvyšujúci silu v lane vplyvom nerovnobežnosti nosných 

prierezov 

𝑓𝑠3 [1] súčiniteľ zvyšujúci silu v lane vplyvom vodorovného zrýchlenia  

𝛾𝑝 [1] čiastkový súčiniteľ bezpečnosti podľa [1] st. 12 pre pravidelné 

zaťaženie nadobúda hodnotu 1,34 

𝛾𝑛 [1] súčiniteľ rizika podľa, lano počítané pre horši zaťažovací stav a to je 

manipulácia so šrotovým korytom preto je 𝛾𝑛 = 1  

 

NÁVRHOVÁ SILA V LANE  PRE ZDVIH VOĽNE LEŽIACEHO BREMENA 

Vo výpočte sa vychádza z rovnice (27) kap 3.1.7  pričom za dynamický súčiniteľ pre účinky 

zotrvačnosti a tiaže sa dosadí dynamický súčiniteľ pre zdvih voľne ležiaceho bremena zo 

zeme (𝜙 = 𝜙2) vypočítaný v kapitole 3.1.2, potom je rovnica (27) prepísaná do tvaru:  

𝐹𝑆𝑑,𝑠1 =  
𝑚𝐻𝑟1 ∙ 𝑔

𝑖𝑙
∙ 𝜙2 ∙ 𝑓𝑠1 ∙ 𝑓𝑠2 ∙ 𝑓𝑠3 ∙ 𝛾𝑝 ∙ 𝛾𝑛 

𝐹𝑆𝑑,𝑠1 =  
37 782 ∙ 9,81

4
∙ 1,1839 ∙ 1,0225 ∙ 1,0075 ∙ 1,2651 ∙ 1,34 ∙ 1 = 191 592,6023 𝑁 

𝐹𝑆𝑑,𝑠1 = 191 593 𝑁 
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NÁVRHOVÁ SILA V LANE  PRE ZDVIH A SPÚŠŤANIE BREMENA 

Vo výpočte sa vychádza z rovnice (27) kap 3.1.7  pričom za dynamický súčiniteľ pre účinky 

zotrvačnosti a tiaže sa dosadí dynamický súčiniteľ zrýchlenia alebo spomalenie zaveseného 

bremena (𝜙 = 𝜙5) vypočítaný v kapitole 3.1.3, potom je rovnica (27) prepísaná do tvaru: 

𝐹𝑆𝑑,𝑠2 =  
𝑚𝐻𝑟1 ∙ 𝑔

𝑖𝑙
∙ 𝜙5 ∙ 𝑓𝑠1 ∙ 𝑓𝑠2 ∙ 𝑓𝑠3 ∙ 𝛾𝑝 ∙ 𝛾𝑛 

𝐹𝑆𝑑,𝑠2 =  
37 782 ∙ 9,81

4
∙ 1,0112 ∙ 1,0225 ∙ 1,0075 ∙ 1,2651 ∙ 1,34 ∙ 1 = 163 632,5501 𝑁 

𝐹𝑆𝑑,𝑠2 = 163 633 𝑁 

Zo všetkých vypočítaných návrhových síl v lane v kap. 3.1.7 je pre ďalšie výpočty použitá 

sila s najväčšou hodnotou, ktorá spôsobuje najnepriaznivejší stav v lane, jedná sa o silu 

vyvolanú pri zdvíhaní voľne ležiaceho bremena a jej hodnota je 𝐹𝑆𝑑,𝑠 = 𝐹𝑆𝑑,𝑠1 = 191 593 𝑁. 

 

3.1.8 VOĽBA LANA  

Z online katalógu [18] je zvolené lano CASAR TURBOPLAST pevnostnej triedy 1960 𝑀𝑃𝑎 

a menovitom priemere 32 𝑚𝑚. Parametre zvoleného lana sú uvedené v Tab. 1. 

Tab. 1 Parametre zdvihového lana CASAR TURBOPLAST [18] 

Menovitý priemer lana  [𝑚𝑚] 32 

Hmotnosť lana na meter dĺžky  [𝑘𝑔 ∙ 𝑚−1] 4,75 

Pevnostná trieda  [𝑀𝑃𝑎] 1960 

Minimálna únosnosť lana  [𝑁] 938 000 

 

 

3.1.9 MINIMÁLNY SÚČINITEĽ ÚNOSNOSTI LANA (STATICKÝ) 

Súčiniteľ únosnosti lana je závislý na zvolenom priemer lana, priemere kladiek a priemere 

lanového bubnu. Rozmery vodiacich kladiek a lanového bubnu sú vypočítané podľa 

FEM 1.001[4].    

Minimálny priemer lanových kladiek je určený podľa [4] st. 177.  

𝐷𝐾𝑚𝑖𝑛 ≥ 𝐻𝐾 ∙ 𝑑𝐿 (28) 

𝐷𝐾𝑚𝑖𝑛 ≥ 28 ∙ 32 

𝐷𝐾𝑚𝑖𝑛 ≥ 896 𝑚𝑚 

kde: 

𝐻𝐾 [1] koeficient závislý na skupinu mechanizmu, určený podľa [4] st. 17 

tab. 4.2.3.1.1 pre vodiace kladky skupiny mechanizmu M8      

𝑑𝐿 [𝑚𝑚] menovitý priemer lana  

Je zvolený normalizovaný menovitý priemer kladky 𝐷𝐾 = 900 𝑚𝑚 podľa ČSN 27 1820 [5]. 
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Minimálny priemer lanového bubnu je určený podľa [4] st. 177 

𝐷𝐵𝑚𝑖𝑛 ≥ 𝐻𝐵 ∙ 𝑑𝐿 (29) 

𝐷𝐵𝑚𝑖𝑛 ≥ 26 ∙ 32 

𝐷𝐵𝑚𝑖𝑛 ≥ 832 𝑚𝑚 

kde: 

𝐻𝐵 [1] koeficient závislý na skupinu mechanizmu, určený podľa [4] st. 17 

tab. 4.2.3.1.1 pre lanový bubon  skupiny mechanizmu M8      

𝑑𝐿 [𝑚𝑚] menovitý priemer lana  

Je zvolený normalizovaný priemer lanového bubnu 𝐷𝐵 = 1 000 𝑚𝑚 podľa ČSN 27 1820 [5]. 

Minimálny súčiniteľ únosnosti lana (statický) je určený podľa ČSN EN 13001-3-2 [1] st. 17. 

𝛾𝑟𝑏 = 1,35 +
5

(
𝐷
𝑑𝐿

)
0.8

− 4

 
(30) 

𝛾𝑟𝑏 = 1,35 +
5

(
900
32 )

0.8

− 4

 

𝛾𝑟𝑏 = 1,8294 

kde: 

𝐷 [𝑚𝑚] príslušný priemer, podľa [1] st. 17 ako 𝐷 = 𝑚𝑖𝑛(𝐷𝑘𝑙𝑎𝑑𝑘𝑎; 1,125 ∙

𝐷𝑏𝑢𝑏𝑜𝑛; 1,125 ∙ 𝐷𝑣𝑦𝑟𝑜𝑣𝑛á𝑣𝑎𝑐𝑖𝑎) 

𝑑𝐿 [𝑚𝑚] menovitý priemer lana  

Podľa [1] st. 17 tab. 3 musí platiť:    

𝐷

𝑑𝐿
≥ 20 (31) 

900

32
≥ 20 

28,125 ≥ 20 

Na základe podmienky z rovnice (31) musí podľa [1] st. 17 tab. 3 minimálny súčiniteľ 

únosnosti lana (statický) nadobúdať hodnotu  𝛾𝑟𝑏 = 2,07, preto sa pri ďalších výpočtoch bude 

s danou hodnotou počítať. 
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3.1.10 NÁVRHOVÁ SILA ÚNOSNOSTI   

Je určená podľa [1] st. 17 ako: 

𝐹𝑅𝑑,𝑠 =
𝐹𝑢

𝛾𝑟𝑏
 (32) 

𝐹𝑅𝑑,𝑠 =
938 000

2,07
= 453 140,0966 𝑁 

𝐹𝑅𝑑,𝑠 = 453 140 𝑁 

kde: 

𝐹𝑢 [𝑁] minimálna únosnosť lana, z kapitoly  3.1.8 Tab. 1 

𝛾𝑟𝑏 [1] minimálny súčiniteľ únosnosti lana (statický) 

 

3.1.11 KONTROLA STATICKEJ ÚNOSNOSTI LANA 

Pre podmienku z kap. 3.1 rovnica (2) musí platiť: 

𝐹𝑆𝑑,𝑠 ≤ 𝐹𝑅𝑑,𝑠    (podmienka) 

191 593 𝑁 ≤ 453 140 𝑁    →   vyhovuje 

kde: 

𝐹𝑆𝑑,𝑠 [𝑁] návrhová sila v lane pre preukázanie statickej únosnosti, kap. 3.1.7  

𝐹𝑅𝑑,𝑠 [𝑁] návrhová sila únosnosti lana pre preukázanie statickej únosnosti 

Zvolené lano o menovitom priemere 32 𝑚𝑚 a triede pevnosti 1960𝑀𝑃𝑎 preukazuje statickú 

únosnosť podľa normy  ČSN EN 13001-3-2 [1] st. 11. 

 

3.2 PREUKÁZANIE ÚNAVOVEJ PEVNOSTI  

Preukázanie únavovej pevnosti žeriavových lán sa musí podľa ČSN EN 13001-3-2 [1] st. 18 

dokázať, že platí:  

𝐹𝑆𝑑,𝑓 ≤ 𝐹𝑅𝑑,𝑓 (33) 

kde: 

𝐹𝑆𝑑,𝑓 [𝑁] návrhová sila v lane pre preukázanie únavovej pevnosti   

𝐹𝑅𝑑,𝑓 [𝑁] návrhová sila únosnosti lana pre preukázanie únavovej pevnosti  

 

3.2.1 DYNAMICKY SÚČINITEĽ PRE ÚČINKY ZOTRVAČNOSTI A TIAŽE PRI ÚNAVE  

Najskôr je za potreby určiť príslušný počet ohybov lana podľa ČSN EN 13001-3-2 [1] 

príloha A. V našom prípade je príslušný počet ohybov lana v pracovnom cykle 𝑤 = 9. 



BRNO 2021 

 

 

33 
 

VÝPOČET LANA PODĽA ČSN EN 13001-3-2 

 
Potom podľa [1] st. 18 pre 𝑤 ≥ 1  platí pre výpočet dynamického súčiniteľu pre účinky 

zotrvačnosti a tiaže pri únave nasledujúci vzťah:  

𝜙∗ = √
(𝑤 − 1) + 𝜙3

𝑤

3

 (34) 

𝜙∗ = √
(9 − 1) + 1,1843

9

3

 

𝜙∗ = 1,0239 

kde: 

𝑤 [1] príslušný počet ohybov lana v pracovnom cykle 

𝜙 [1] dynamický súčiniteľ , v tomto prípade 𝜙 = 𝜙2   

 

3.2.2 SÚČINITEĽ ZVYŠUJÚCI SILU V LANE VPLYVOM NEROVNOBEŽNOSTI NOSNÝCH 

PRIEREZOV VO VINUTÍ  PRI ÚNAVE 

Žeriav bude uchopovať šrotové korytá, ktoré budú umiestené na vozňoch vlakovej súpravy 

a následne bude koryto zdvihnuté do maximálnej výšky zdvihu a premiestnené na vážny voz. 

Pri nerovnobežnosti nosných prierezoch lana je potrebné podľa [1] st. 19 zohľadniť 

rozloženie výšky a uhlu v pracovnom rozsahu podľa Obr. 8.  

 

Obr. 8 Polohy pri zdvíhaní [1] st. 19 

Potom je súčiniteľ zvyšujúci silu v lane vplyvom nerovnobežnosti nosných prierezov vo 

vinutí určený podľa [1] st. 19 ako: 

𝑓𝑠2
∗ = 1 + [

1

cos(𝛽𝑧𝑚𝑎𝑥
)

− 1] ∙ (
𝑧𝑟𝑒𝑓 − 𝑧2

𝑧𝑟𝑒𝑓 − 𝑧1
)

0,9

 (35) 

𝑓𝑠2
∗ = 1 + [

1

cos(7)
− 1] ∙ (

18 360 − 13 684

18 360 − 7 329
)

0,9

 

𝑓𝑠2
∗ = 1,0035 
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kde: 

𝛽𝑧𝑚𝑎𝑥
 [°] je uhol medzi priamkou a pôsobiskom sily 

𝑧𝑟𝑒𝑓 [𝑚𝑚] referenčná výška   

𝑧2 [𝑚𝑚] poloha kladky v traverze pri maximálnej výške zdvihu 

𝑧1 [𝑚𝑚] poloha kladky v traverze pri zdvíhaní šrotového koryta vagónu 

 

3.2.3 NÁVRHOVÁ SILA V LANE PRE PREUKÁZANIE ÚNAVOVEJ PEVNOSTI 

Je učená podľa [1] st.18 ako:  

𝐹𝑆𝑑,𝑓 =
𝑚𝐻𝑟1 ∙ 𝑔

𝑛𝑓
∙ 𝜙∗ ∙ 𝑓𝑠2

∗ ∙ 𝑓𝑠3
∗ ∙ 𝛾𝑛 (36) 

𝐹𝑆𝑑,𝑓 =
37 782 ∙ 9,81

4
∙ 1,0239 ∙ 1,0035 ∙ 1,2652 ∙ 1 = 120 436,3145 𝑁 

𝐹𝑆𝑑,𝑓 = 120 436 𝑁 

kde: 

𝑚𝐻𝑟1 [𝑘𝑔] hmotnosť zdvíhaného bremena   

𝑔 [𝑚 ∙ 𝑠−2] gravitačné zrýchlenie  

𝑛𝑓 [1] počet nosných prierezov prenášajúcich 𝑚𝐻𝑟1   

𝜙∗ [1] dynamický súčiniteľ pre účinky zotrvačnosti a tiaže pri únave    

𝑓𝑠2
∗  [1] súčiniteľ zvyšujúci silu v lane vplyvom nerovnobežnosti nosných 

prierezov pri únave  

𝑓𝑠3
∗  [1] súčiniteľ zvyšujúci silu v lane vplyvom vodorovného zrýchlenia pri 

únave, podľa [1] st. 20  𝑓𝑠3
∗ = 𝑓𝑠3 

𝛾𝑛 [1] súčiniteľ rizika  

 

3.2.4 CELKOVÝ POČET PRACOVNÝCH CYKLOV ZA DOBU ŽIVOTNOSTI ŽERIAVU  

Životnosť žeriavu je stanovená na 25 rokov pri pracovnom cykle 14 cyklov za hodinu a pri 

dennej prevádzke 22 hodín denne 365 dní v roku. Potom celkový počet pracovných cyklov za 

dobru životnosti žeriavu je určený ako:  

𝐶𝑐 = 25 ∙ 365 ∙ 22 ∙ 14 (37) 

𝐶𝑐 = 2 810 500 

 

3.2.5 CELKOVÝ POČET POHYBOV ZDVIHU PRE JEDNO LANO  

Z hľadiska vysokého pracovného vyťaženia žeriavu bola po konzultácia stanovená životnosť 

jedného lana na jeden a pol roka z toho vyplýva, že za dobu životnosti žeriavu bude použitých 

17 lán na jednu lanovú vetvu zdvihu.  
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Celkový počet pohybov zdvihu pre jedno lano je určený podľa [1] st. 20. 

𝑖𝑚𝑎𝑥 =
𝐶𝑐

𝑙𝑟
 (38) 

𝑖𝑚𝑎𝑥 =
2 810 500

17
= 165 323,5294 

𝑖𝑚𝑎𝑥 = 165 324 

kde: 

𝐶𝑐 [1] celkový počet pracovných cyklov za dobu životnosti žeriavu 

𝑙𝑟 [1] počet lán použitých za dobu navrhnutého života žeriavu  

 

3.2.6 CELKOVÝ POČET OHYBOV LANA ZA DOBU ŽIVOTNOSTI  

Cyklus práce žeriavu je zdvih plného koryta z vlakovej súpravy, položenie plného koryta na 

vážny voz, zdvih prázdneho koryta z vážneho vozu a položenie prázdneho koryta na vlakovú 

súpravu. Je vidno, že cyklus práce sa skladá z dvoch pohybov, a podľa [1] st. 27 

príloha A musí byť započítaný každý pohyb zdvíhania a spúšťania v špecifickom pracovnom 

cykle. Potom je celkový počet ohybov lana za dobu životnosti určený podľa [1] st. 21 ako:   

𝑤𝑡𝑜𝑡 = ∑ 𝑤𝑖

𝑖𝑚𝑎𝑥

𝑖=1

+ ∑ 𝑤𝑖

𝑖𝑚𝑎𝑥

𝑖=1

 (39) 

𝑤𝑡𝑜𝑡 = ∑ 9

165 324

𝑖=1

+ ∑ 9

165 324

𝑖=1

 

𝑤𝑡𝑜𝑡 = 2 975 832 

kde: 

𝑖𝑚𝑎𝑥 [1] celkový počet pohybov zdvihu pre jedno lano 

𝑤𝑖 [1] príslušný počet ohybov lana v jednom pohybe 𝑖; 𝑤𝑖 = 𝑤 

 

3.2.7 SÚČINITEĽ SPEKTRA SILY V LANE   

Spektrum  zaťaženia L3 podľa ČSN ISO 4301-1 [6] pre žeriav je znázornené v Tab. 2.  

Tab. 2 Spektrum zaťaženia žeriavu podľa [6] 

Hmotnosť pôsobiaceho bremena Doba pôsobenia 

0 𝑡  až 55 𝑡  30 %  času 

55 𝑡  až 80 𝑡  40 %  času 

80 𝑡   až 110 𝑡  30 %  času 
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Pre ďalšie výpočty je za potreby preveriť  hodnoty zaťaženia z Tab. 2 na percentá 

maximálneho zaťaženia pričom hodnoty budú zaokrúhlené na celé čísla smerom k vyššej 

hodnote, viac Tab. 3.   

Tab. 3 Spektrum zaťaženia v percentách maximálneho zaťaženia 

Hmotnosť maximálneho zaťaženia Doba pôsobenia 

0 %  až 50%  30 %  času 

50 %  až 73 %  40 %  času 

73 %   až 100 %  30 %  času 

 

Výpočet lana je riešený pre najhorší možný stav, ktorý môže nastať, preto budeme 

percentuálne hodnoty maximálneho zaťaženia z Tab. 3 vzťahovať k najviac namáhanému 

lanu, ktoré je zaťažené hmotnosťou 𝑚𝐻𝑟1, táto hodnota bude v ďalších výpočtoch braná ako  

maximálne zaťaženie. Vo výpočtoch bude uvažované len s maximálnou hodnotou 

z percentuálneho intervalu z Tab. 3.  

Vypočítané návrhové sily v lane pri únave pre rôzne bremená v závislosti na percentuálnej 

hodnote maximálneho záťaže sú znázornené v Tab. 4, pričom sa vychádzalo z rovnice (36)        

Tab. 4 Návrhová sila v lane pri únave pre rôzne bremená 

𝐹𝑆𝑑,𝑓,100 120 436  𝑁 

𝐹𝑆𝑑,𝑓,73 87 919   𝑁 

𝐹𝑆𝑑,𝑓,50 60 218  𝑁 

𝐹𝑆𝑑,𝑓,𝑇 33 175  𝑁 

 

Ako už bolo spomenuté v kap. 3.2.5 cyklus práce je zložený z dvoch pohybov pričom 

polovicu cyklu práce bude žeriav manipulovať len s hmotnosťou stáleho bremena 

a hmotnosťou šrotového koryta (zodpovedá sila 𝐹𝑆𝑑,𝑓,𝑇 z Tab. 4). Potom súčiniteľ spektra sily 

v lane je určený podľa ČSN EN 13001-3-2 [1] st. 20 ako:  

𝑘𝑟 = ∑ (
𝐹𝑆𝑑,𝑓,𝑖

𝐹𝑆𝑑,𝑓
)

3

∙
𝑤𝑖

𝑤𝑡𝑜𝑡

𝑖𝑚𝑎𝑥

𝑖=1

 (40) 

kde: 

𝑖 [1] poradové číslo zdvíhania zo silou 𝐹𝑆𝑑,𝑓,𝑖 

𝑖𝑚𝑎𝑥 [1] celkový počet pohybov zdvihu pre jedno lano 

𝐹𝑆𝑑,𝑓,𝑖 [𝑁] návrhová sila v lane pri únave pohybu 𝑖 

𝐹𝑆𝑑,𝑓,𝑖 [𝑁] návrhová sila v lane pre preukázanie únavovej pevnosti 

𝑤𝑖 [1] príslušný počet ohybov lana v jednom pohybe 𝑖, 𝑤𝑖 = 𝑤 

𝑤𝑡𝑜𝑡 [1] celkový počet ohybov lana za dobu životnosti 

Z hľadiska prehľadnosti je súčiniteľ spektra sily rozdelený do čiastkových súčiniteľov spektra 

sily  v závislosti na zaťažení a doby pôsobenia. Pričom sa vychádza z rovnice (40). 
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Súčiniteľ spektra sily v lane pri max. zaťažení podobu 30% času: 

𝑘𝑟100 = ∑ (
𝐹𝑆𝑑,𝑓,100

𝐹𝑆𝑑,𝑓
)

3

∙
𝑤𝑖

𝑤𝑡𝑜𝑡

0,15∙𝑖𝑚𝑎𝑥

𝑖=1

+ ∑ (
𝐹𝑆𝑑,𝑓,𝑇

𝐹𝑆𝑑,𝑓
)

3

∙
𝑤𝑖

𝑤𝑡𝑜𝑡

0,15∙𝑖𝑚𝑎𝑥

𝑖=1

 

𝑘𝑟100 = ∑ (
120 436

120 436
)

3

∙
9

2 975 832

0,15∙165 324

𝑖=1

+ ∑ (
33 175

120 436
)

3

∙
9

2 975 832

0,15∙165 324

𝑖=1

 

𝑘𝑟100 = 0,0766 

Súčiniteľ spektra sily v lane pri 73% max. záťaže podobu 40% času: 

𝑘𝑟73 = ∑ (
𝐹𝑆𝑑,𝑓,73

𝐹𝑆𝑑,𝑓
)

3

∙
𝑤𝑖

𝑤𝑡𝑜𝑡

0,2∙𝑖𝑚𝑎𝑥

𝑖=1

+ ∑ (
𝐹𝑆𝑑,𝑓,𝑇

𝐹𝑆𝑑,𝑓
)

3

∙
𝑤𝑖

𝑤𝑡𝑜𝑡

0,2∙𝑖𝑚𝑎𝑥

𝑖=1

 

𝑘𝑟73 = ∑ (
87 919  

120 436
)

3

∙
9

2 975 832

0,2∙165 324

𝑖=1

+ ∑ (
33 175

120 436
)

3

∙
9

2 975 832

0,2∙165 324

𝑖=1

 

𝑘𝑟73 = 0,041 

Súčiniteľ spektra sily v lane pri max. zaťažení podobu 30% času: 

𝑘𝑟50 = ∑ (
𝐹𝑆𝑑,𝑓,50

𝐹𝑆𝑑,𝑓
)

3

∙
𝑤𝑖

𝑤𝑡𝑜𝑡

0,15∙𝑖𝑚𝑎𝑥

𝑖=1

+ ∑ (
𝐹𝑆𝑑,𝑓,𝑇

𝐹𝑆𝑑,𝑓
)

3

∙
𝑤𝑖

𝑤𝑡𝑜𝑡

0,15∙𝑖𝑚𝑎𝑥

𝑖=1

 

𝑘𝑟50 = ∑ (
60 218  

120 436
)

3

∙
9

2 975 832

0,15∙165 324

𝑖=1

+ ∑ (
33 175

120 436
)

3

∙
9

2 975 832

0,15∙165 324

𝑖=1

 

𝑘𝑟50 = 0,0109 

Potom súčiniteľ spektra sily v lane je daný súčtom jednotlivých spektier sily v lane 

vypočítaných vyššie.  

𝑘𝑟 = 𝑘𝑟100 + 𝑘𝑟73 + 𝑘𝑟50 (41) 

𝑘𝑟 = 0,0766 + 0,041 + 0,0109 

𝑘𝑟 = 0,1285 
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3.2.8 RELATÍVNY CELKOVÝ POČET OHYBOV  

Podľa [1] st. 21 : 

𝑣𝑟 =
𝑤𝑡𝑜𝑡

𝑤𝐷
 (42) 

𝑣𝑟 =
2 975 832

5 ∙ 105
 

𝑣𝑟 = 5,9517 

kde: 

𝑤𝑡𝑜𝑡 [1] celkový počet ohybov lana za dobu životnosti 

𝑤𝐷 [1] počet ohybov v referenčnom bode, poľa [1] st. 21 

 

3.2.9 PARAMETRE HISTÓRIE SILY V LANE 

Podľa [1] st. 20.   

𝑠𝑟 = 𝑘𝑟 ∙ 𝑣𝑟 (43) 

𝑠𝑟 = 0,1285 ∙ 5,9517 

𝑠𝑟 = 0,7648 

kde: 

𝑘𝑟 [1] súčiniteľ spektra sily v lane 

𝑣𝑟 [1] relatívny celkový počet ohybov 

 

3.2.10 REFERENČNÝ POMER PRIEMERU OHÝBANIA LANA K PRIEMERU LANA  

Podľa [1] st. 21. 

𝑅𝐷𝑑 = 10 ∙ 1,125log2(
𝑤𝑡𝑜𝑡
8 000

)
 (44) 

𝑅𝐷𝑑 = 10 ∙ 1,125log2(
 2 975 832

8 000
)
 

𝑅𝐷𝑑 = 27,3398 

kde: 

𝑤𝑡𝑜𝑡 [1] celkový počet ohybov lana za dobu životnosti 
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3.2.11 SÚČINITEĽ VPLYVU POMERU PRIEMERU 

Podľa [1] st. 21. 

𝑓𝑓1 =

𝐷
𝑑𝐿

𝑅𝐷𝑑
 

(45) 

𝑓𝑓1 =

900
32

27,3398
 

𝑓𝑓1 = 1,0287 

kde: 

𝐷 [𝑚𝑚] príslušný priemer, podľa [1] st. 21 ako 𝐷 = 𝑚𝑖𝑛(𝐷𝑘𝑙𝑎𝑑𝑘𝑎; 1,125 ∙

𝐷𝑏𝑢𝑏𝑜𝑛; 1,125 ∙ 𝐷𝑣𝑦𝑟𝑜𝑣𝑛á𝑣𝑎𝑐𝑖𝑎) 

𝑑𝐿 [𝑚𝑚] menovitý priemer lana  

𝑅𝐷𝑑 [1] referenčný pomer priemeru ohybu lana k priemeru lana 

 

3.2.12 SÚČINITEĽ VPLYVU PEVNOSTI DRÔTU 

Podľa [1] st. 22. 

𝑓𝑓2 = (
1 700

𝑅𝑟
)

0,6

 (46) 

𝑓𝑓2 = (
1 700

1 960
)

0,6

 

𝑓𝑓2 = 0.9407 

kde: 

𝑅𝑟 [𝑀𝑃𝑎] trieda pevnosti lana 

 

3.2.13 SÚČINITEĽ VPLYVU UHLA NÁBEHU 

Uhol nábehu pre vybrané miesta lanového systému je znázornený Obr. 9. Potom návrhový 

uhol nábehu je určený podľa [1] st. 22. 

𝛿 = √
∑ 𝛿𝑗

3𝑛𝑏
𝑗=1

𝑛𝑏

3

= √
∑ 𝛿1

3 + ∑ 𝛿2,3
3 + ∑ 𝛿4,5,6

3𝑛𝑏−3
𝑗=1

𝑛𝑏−3
𝑗=1

𝑛𝑏−5
𝑗=1

𝑛𝑏

3

 (47) 

𝛿 = √
∑ 33 + ∑ 23 + ∑ 136−3

𝑗=1
6−4
𝑗=1

6−5
𝑗=1

𝑛𝑏

3

 

𝛿 = 1,9718 ° 
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kde: 

𝑛𝑏 [1] počet dotykových bodov pri prechode najviac ohýbanej časti lana  

(viac Obr. 9) 

𝛿𝑗 [°] uhol nábehu v dotykovom bode 𝑗  lana na bubon alebo vodiacu 

kladku (viac Obr. 9) 

 

Obr. 9 Schéma uhlu nábehu 

Súčiniteľ uhlu nábehu je určený podľa ČSN EN 13001-3-2 [1] st. 23 tab. 5, vypočítaná 

hodnota návrhového uhla neodpovedá hodnotám v tabuľke, a preto bola nutná interpolácia. 

Potom súčiniteľ vplyvu uhla nábehu nadobúda hodnotu: 

𝑓𝑓3 = 0,8625   

 

3.2.14 SÚČINITEĽ VPLYVU LANOVEJ DRÁŽKY  

Je závislý na priemere lana a tvaru žľabovej kladky, v ktorej sa bude lano pohybovať. 

Minimálny polomer drážky je určený podľa FEM 1.001 [4] st. 178 ako: 

𝑟𝑔 = 0,53 ∙ 𝑑𝐿 (48) 

𝑟𝑔 = 0,53 ∙ 32 = 16,96 𝑚𝑚 

𝑟𝑔 = 17 𝑚𝑚 
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kde: 

𝑑𝐿 [𝑚𝑚] menovitý priemer lana 

Súčiniteľ vplyvu lanovej drážky sa určí podľa ČSN EN 13001-3-2 [1] st. 23 tab. 6  na základe 

pomeru  𝑟𝑔 𝑑𝐿⁄  keďže vypočítaná hodnota sa nenachádza v tabuľke je nutná interpolácia, po 

ktorej súčiniteľ vplyvu lanovej drážky nadobúda hodnotu: 

𝑓𝑓6 = 0,8625   

 

3.2.15 SÚČINITEĽ ĎALŠÍCH VPLYVOV   

Zohľadňuje všetky vplyvy, ktoré ovplyvňujú návrhovú silu únosnosti lana pri únave. 

Súčiniteľ ďalších vplyvov je určený podľa ČSN EN 13001-3-2 [1] st. 21 ako:      

𝑓𝑓 = 𝑓𝑓1 ∙ 𝑓𝑓2 ∙ 𝑓𝑓3 ∙ 𝑓𝑓4 ∙ 𝑓𝑓5 ∙ 𝑓𝑓6 ∙ 𝑓𝑓7 (49) 

𝑓𝑓 = 1,0287 ∙ 0,9407 ∙ 0,8625 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 0,8625 ∙ 1 

𝑓𝑓 = 0,8303 

kde: 

𝑓𝑓1 [1] súčiniteľ vplyvu pomeru priemeru 

𝑓𝑓2 [1] súčiniteľ vplyvu pevnosti drôtu 

𝑓𝑓3 [1] súčiniteľ vplyvu uhlu nábehu 

𝑓𝑓4 [1] súčiniteľ vplyvu mazania, pre mazané lano podľa [1] st. 23 

𝑓𝑓5 [1] súčiniteľ vplyvu navíjania na bubon vo viacerých vrstvách, konštrukcia 

bubnu je navrhnutá na jedno vrstve navíjanie preto sa so súčiniteľom 

neuvažuje a je rovný jednej    

𝑓𝑓6 [1] súčiniteľ vplyvu lanovej drážky 

𝑓𝑓7 [1] súčiniteľ vplyvu typu lana, podľa [1] st. 24 

 

3.2.16 NÁVRHOVÁ SILA ÚNOSNOSTI LANA PRE PREUKÁZANIE ÚNAVOVEJ PEVNOSTI 

Podľa [1] st. 20.  

𝐹𝑅𝑑,𝑓 =
𝐹𝑢

√𝑠𝑟
3 ∙ 𝛾𝑟𝑓

∙ 𝑓𝑓 (50) 

𝐹𝑅𝑑,𝑓 =
938 000

√0,76483 ∙ 7
∙ 0,8303 = 121 659,6072 𝑁 

𝐹𝑅𝑑,𝑓 = 121 660 𝑁 

kde: 

𝐹𝑢 [𝑁] minimálna únosnosť lana 

𝑠𝑟 [1] parameter histórie sily v lane 

𝛾𝑟𝑓 [1] minimálny súčiniteľ únosnosti, podľa [1] st. 20 

𝑓𝑓𝑓 [1] súčiniteľ ďalších vplyvu  
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3.2.17 KONTROLA ÚNAVOVEJ PEVNOSTI LANA 

Pre podmienku z kap. 3.2 vzorec (33) musí platiť: 

𝐹𝑆𝑑,𝑓 ≤ 𝐹𝑅𝑑,𝑓    (podmienka) 

120 436 𝑁 ≤ 121 660 𝑁    →   vyhovuje 

kde: 

𝐹𝑆𝑑,𝑓 [𝑁] návrhová sila v lane pre preukázanie únavovej pevnosti kap. 3.2.3  

𝐹𝑅𝑑,𝑓 [𝑁] návrhová sila únosnosti lana pre preukázanie únavovej pevnosti  

Zvolené lano o menovitom priemere 32 𝑚𝑚 a triede pevnosti 1960𝑀𝑃𝑎 preukazuje únavovú 

pevnosť podľa normy  ČSN EN 13001-3-2 [1] st. 18.  
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4 VÝPOČET MECHANIZMU ZDVIHU 

4.1 NÁVRH LANOVÉHO BUBNU 

Priemer bubnu bol určený v kap. 3.1.9, v nasledujúce kapitole budú určené jednotlivé časti 

lanového bubnu. 

   

4.1.1 NAVÍJANÁ DĹŽKA LANA NA BUBON 

Podľa [14] st. 40 

𝐿𝑙 = 𝑖𝑙 ∙ 𝐻 (51) 

𝐿𝑙 = 4 ∙ 9,4 

𝐿𝑙 = 37,6 𝑚 

kde: 

𝑖𝑙 [1] lanový prevod zdvihu určený v kap. 2.1.1  

𝐻 [𝑚] výška zdvihu 

 

4.1.2 ROZMERY DRÁŽKOVANEJ ČASTI LANOVÉHO BUBNU 

Rozmery drážkovanej časti  sú volené podľa ČSN 27 1820 [5] st. 9: 

𝑟𝑔  =   17 𝑚𝑚 - polomer lanovej drážky 

𝑎𝑔  =   9 𝑚𝑚 - výška drážky 

𝑡𝑔  =   35 𝑚𝑚 - rozteč drážok  

𝑟1𝑔  =   4,5 𝑚𝑚 - polomer zaoblenia vrcholu drážky 

 

Obr. 10 Schéma drážkovanej časti lanového bubnu podľa [5] st. 9 

Hrúbka steny lanového bubnu je predbežne zvolená na hodnotu 𝑠 = 27 𝑚𝑚, je vhodnosť 

bude overená v nasledujúcich kapitolách.  
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4.1.3 POČET ZÁVITOV LANA NA BUBON V JEDNEJ LANOVEJ VETVE  

Pri výpočte je nutné k závitom lana pripočítať rezervné závity. Rezervné závity sa volia 

minimálne tri, jeden prázdny závit a dva plné pred lanovými príchytkami. Potom je počet 

závitov lana na bubon učený podľa [14] st. 39 ako: 

𝑧1𝑡𝑒𝑟 =
𝐿𝑙

𝜋 ∙ 𝐷𝐵
+ 𝑛𝑟 (52) 

𝑧1𝑡𝑒𝑟 =
37,6

𝜋 ∙ 1
+ 3 

𝑧1𝑡𝑒𝑟 = 14,9685 

Je zvolených 15 závitov lana na bubon v jednej lanovej vetve, tzn. 𝑧1𝑠𝑘 = 15. 

kde: 

𝐿𝑙 [𝑚] navíjaná dĺžka lana na bubon  

𝐷𝐵 [𝑚] menovitý priemer lanového bubnu 

𝑛𝑟 [1] počet rezervných závitov 

 

4.1.4 DĹŽKOVÉ ROZMERY LANOVÉHO BUBNU 

Celková dĺžka bubna sa skladá zo súčtu krajných hladkých časti, strednej hladkej časti a zo 

závitových časti lanového bubnu. 

 

DĹŽKA KRAJNEJ HLADKEJ ČASTI LANOVÉHO BUBNU 

Krajná hladká časť bubnu slúži k uchyteniu lana pomocou lanových príložiek , dĺžka závisí od 

rozmeru lanových príložiek, obvykle sa približne určí podľa [14] st. 40 ako 4 ∙ 𝑡𝑔. Z hľadiska 

konštrukčného riešenia lanového bubnu sú krajné hladké časti rovne: 

𝑙0 = 465 𝑚𝑚 - dĺžka krajná hladká časť pri bezpečnostnej brzde Obr. 11 

𝑙1 = 345 𝑚𝑚 - dĺžka krajná hladká časť Obr. 11   

 

DĹŽKA STREDNEJ HLADKEJ ČASTI LANOVÉHO BUBNU 

Stredná hladká časť musí byť volená tak, aby nebol prekročený maximálny povolený uhol 

nábehu lana na bubon alebo kladku. Pre bežné prevedenie je povolený maximálny odklon 4° 

podľa [12] st. 100, na základe čoho je zvolená dĺžka strednej hladkej časti 𝑙2 = 750 𝑚𝑚. Pri 

tejto zvolenej dĺžke strednej hladkej časti neprekročí nábehový uhol hodnotu 3,5°. 
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DĹŽKA ZÁVITOVEJ ČASTI LANOVÉHO BUBNU 

Podľa [14] st. 40. 

𝑙 = 𝑧1𝑠𝑘 ∙ 𝑡𝑔  (53) 

𝑙 = 15 ∙ 35 

𝑙 = 525 𝑚𝑚 

kde: 

𝑧1𝑠𝑘 [1] počet závitov v lanovej vetve   

𝑡𝑔 [𝑚𝑚] rozteč drážok 

 

CELKOVÁ DĹŽKA LANOVÉHO BUBNU 

𝑙𝐵 = 𝑙0 + 𝑙1 + 𝑙2 + 2 ∙ 𝑙  (54) 

𝑙𝐵 = 465 + 345 + 750 + 2 ∙ 525 

𝑙𝐵 = 2 610 𝑚𝑚 

kde: 

𝑙0 [𝑚𝑚] dĺžka krajná hladká časť pri bezpečnostnej brzde 

𝑙1 [𝑚𝑚] dĺžka krajná hladká časť 

𝑙2 [𝑚𝑚] dĺžka strednej hladkej časti  

𝑙 [𝑚𝑚] dĺžka závitovej časti  

 
Obr. 11 Dĺžkové rozmery lanového bubnu 
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4.2 PEVNOSTNÁ KONTROLA PLÁŠŤA LANOVÉHO BUBNU 

4.2.1 STATICKÁ SILA PÔSOBIACA V LANE PODĽA  

Podľa ČSN 27 0100 [7] st. 4. 

𝐹𝐿 =
𝑚𝐻𝑅1

𝑧𝑣 ∙ 𝑛𝑙
∙

𝑔

𝜂𝑡𝑜𝑡
 (55) 

𝐹𝐿 =
68 924

2 ∙ 4
∙

9,81

0,978
= 86 419,2791 𝑁 

𝐹𝐿 = 86 419 𝑁 

kde: 

𝑚𝐻𝑅1 [𝑘𝑔] zaťaženie pôsobiace na zdvih 1   

𝑧𝑣 [1] počet vetvy lanového prevodu 

𝑛𝑙 [1] počet nosných prierezov lana v jednej vetve lanového prevodu 

𝑔 [𝑚 ∙ 𝑠−2] gravitačné zrýchlenie  

𝜂𝑡𝑜𝑡 [1] celková účinnosť lanového pohonu  

 

4.2.2 VÝPOČET REAKČNÝCH SÍL OD SILY V LANE 

∑ 𝐹 = 0:      𝐹𝐴 − 2 ∙ 𝐹𝐿 + 𝐹𝐵 = 0 
(56) 

∑ 𝑀𝐴 = 0:   𝐹𝐵 ∙ (𝑥𝐴 + 𝑙𝐵 − 𝑥𝐵) − 𝐹𝐿 ∙ (𝑥𝐴 + 𝑙0 + 𝑙) − 𝐹𝐿 ∙ (𝑥𝐴 + 𝑙0 + 𝑙 + 𝑙2) = 0 
(57) 

Po dosadení do rovníc (57) a (56)  a ich následných úprav dostaneme hodnoty reakcií: 

𝐹𝐵 = 97 698 𝑁  

𝐹𝐴 = 75 140 𝑁 

kde: 

𝐹𝐴 [𝑁] reakčná sila v bode A, viac Obr. 12    

𝐹𝐵 [𝑁] reakčná sila v bode B, viac Obr. 12    

𝐹𝐿 [𝑁] statická sila pôsobiaca v lane 

𝑥𝐴 [𝑚𝑚] vzdialenosť stredu ložiska od čela lanového bubnu, 91,25 𝑚𝑚  

𝑥𝐵 [𝑚𝑚] vzdialenosť stredu uloženia hriadeľa prevodovky od čela lanového 

bubnu, 125 𝑚𝑚  

𝑙𝐵 [𝑚𝑚] celková dĺžka lanového bubnu 

𝑙0 [𝑚𝑚] dĺžka krajná hladká časť pri bezpečnostnej brzde 

𝑙 [𝑚𝑚] dĺžka závitovej časti  

𝑙2 [𝑚𝑚] dĺžka strednej hladkej časti  
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Obr. 12 Schéma rozloženia pôsobiacich síl a priebehu ohybového momentu 

 

4.2.3 NAMÁHANIE LANOVÉHO BUBNU NA OHYB 

MAXIMÁLNY OHYBOVÝ MOMENT 

Priebeh ohybového momentu je znázornený v Obr. 12, potom maximálny ohybový moment je 

určený ako : 

𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝐴 ∙ (𝑥𝐴 + 𝑙0 + 𝑙) (58) 

𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥 = 75 140 ∙  (91,25 + 465 + 525) 

𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥 = 81 254 125  𝑁 ∙ 𝑚𝑚 

kde: 

𝐹𝐴 [𝑁] reakčná sila v bode A, viac Obr. 12    

𝑥𝐴 [𝑚𝑚] vzdialenosť stredu ložiska od čela lanového bubnu, 91,25 𝑚𝑚  

𝑙0 [𝑚𝑚] dĺžka krajná hladká časť pri bezpečnostnej brzde 

𝑙 [𝑚𝑚] dĺžka závitovej časti  

 

PRIEMER BUBNU MERANÝ POD LANOM 

𝐷1 = 𝐷𝐵 − 𝑑𝐿 (59) 

𝐷1 = 1 000 − 32 

𝐷1 = 968 𝑚𝑚 

kde: 

𝐷𝐵 [𝑚𝑚] priemer lanového bubnu    

𝑑𝐿 [𝑚𝑚] menovitý priemer lana  
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MODUL PRIEREZU V OHYBE BUBNU 

Podľa [14] st. 41. 

𝑊𝑜 = 0,8 ∙ (𝐷1 − 𝑠)2 ∙ 𝑠 (60) 

𝑊𝑜 = 0,8 ∙ (968 − 27)2 ∙ 27  

𝑊𝑜 = 19 126 389,6 𝑚𝑚3 

kde: 

𝐷1 [𝑚𝑚] priemer bubnu meraný pod lanom    

𝑠 [𝑚𝑚] hrúbka steny lanového bubnu 

 

OHYBOVÉ NAPÄTIE NA BUBON 

Ohybové napätie podľa [14] st. 41 by nemalo presiahnuť samo o sebe hodnotu 10 − 15 𝑀𝑃𝐴. 

𝜎𝑜 =
𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑜
 

(61) 

𝜎𝑜 =
81 254 125

19 126 389,6
 

𝜎𝑜 = 4,2478 𝑀𝑃𝑎  →  vyhovuje 

kde: 

𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥 [𝑁 ∙ 𝑚𝑚] maximálny ohybový moment 

𝑊𝑜 [𝑚𝑚3] modul prierezu v ohybe bubnu 

 

4.2.4 NAMÁHANIE LANOVÉHO BUBNU NA KRUT 

KRÚTIACI MOMENT NA BUBON 

Podľa [14] st. 41 

𝑀𝑘 = 𝐹𝐿 ∙ 𝐷𝐵 (62) 

𝑀𝑘 = 86 419  ∙ 1 000 

𝑀𝑘 = 86 419 000 𝑁 ∙ 𝑚𝑚 

kde: 

𝐹𝐿 [𝑁] statická sila pôsobiaca v lane 

𝐷𝐵 [𝑚𝑚] priemer lanového bubnu    
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MODUL PRIEREZU V KRUTE BUBNU 

Podľa [14] st. 41. 

𝑊𝑘 = 2 ∙ 𝑊𝑜 (63) 

𝑊𝑘 = 2 ∙ 19 126 389,6 

𝑊𝑘 = 38 252 779,2 𝑚𝑚3 

kde: 

𝑊𝑜 [𝑚𝑚3] modul prierezu v ohybe bubnu 

 

ŠMYKOVÉ NAPÄTIE V KRUTE NA BUBON 

Šmykové napätie je určené podľa [14] st. 41 a nemalo by presiahnuť hodnotu 5 𝑀𝑃𝐴.  

𝜏𝑘 =
𝑀𝑘

𝑊𝑘
 

(64) 

𝜏𝑘 =
86 419 000

38 252 779,2 
 

𝜏𝑘 = 2,2592 𝑀𝑃𝑎  →  vyhovuje 

kde: 

𝑀𝑘 [𝑁 ∙ 𝑚𝑚] krútiaci moment na bubon 

𝑊𝑘 [𝑚𝑚3] modul prierezu v krute bubnu    

 

4.2.5 VONKAJŠÍ PRETLAK NA BUBON 

Vplyvom opásania lana na bubon vzniká na plášti bubnu tlak, ktorý je spôsobený zovretím 

lana po jeho navinutí na bubon. Bubon sa počíta ako tenkostenná nádoba podľa [14] st. 42. 

𝜎𝑡𝑙 =
𝐹𝐿

𝑠 ∙ 𝑡𝑔
 

(65) 

𝜎𝑡𝑙 =
86 419  

27 ∙ 35
 

𝜎𝑡𝑙 = 91,4487 𝑀𝑃𝑎 

kde: 

𝐹𝐿 [𝑁] statická sila pôsobiaca v lane 

𝑠 [𝑚𝑚] hrúbka steny lanového bubnu 

𝑡𝑔 [𝑚𝑚] rozteč drážok 
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4.2.6 VÝPOČET REDUKOVANÉHO NAPÄTIA 

Redukované napätie nesmie podľa [14] st. 42 prekročiť hodnotu dovolené napätie 110 𝑀𝑃𝑎.  
Výpočet redukovaného napätia podľa teórie HMH je realizované podľa [14] st. 42.  

𝜎𝑟𝑒𝑑 = √𝜎𝑜
2 + 𝜎𝑡𝑙

2 − 𝜎𝑜 ∙ 𝜎𝑡𝑙 + 3 ∙ 𝜏𝑘
2 2

 (66) 

𝜎𝑟𝑒𝑑 = √4,24782 + (−91,4487)2 − 4,2478 ∙ (−91,4487) + 3 ∙ 2,25922 2
 

𝜎𝑟𝑒𝑑 = 93,7266  𝑀𝑃𝑎 →  vyhovuje 

kde: 

𝜎𝑜 [𝑀𝑃𝑎] ohybové napätie na bubon 

𝜎𝑡𝑙 [𝑀𝑃𝑎] vonkajšie tlakové napätie na bubon 

𝜏𝑘 [𝑀𝑃𝑎] šmykové napätie v krute na bubon 

 

4.3 VÝPOČET LANOVÝCH PRÍLOŽIEK 

Lanové príložky slúžia na prichytenie koncov lana k bubnu v krajnej hladkej časti. Lano je 

pripevné v prídavných v tzv. zovretých závitoch. Lanové príložky sú k bubnu pripevnené 

skrutkami. Tieto skrutky sú namáhane ohybovým momentom a taktiež osovou silou pričom 

výsledné zaťaženie má vplyv na počet použitých lanových príložiek. 

 

4.3.1 VOĽBA LANOVÝCH PRÍLOŽIEK 

Pre použitý priemer lana 32 𝑚𝑚 sú použité lanové príložky podľa [11] st. 84, viac Obr. 13.  

 

Obr. 13 Použité lanové príložky [11] st. 84  
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4.3.2 UHOL OPÁSANIA 

Podľa [11] st. 85 

𝛼𝑏 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑧 (67) 

𝛼𝑏 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 2 

𝛼𝑏 = 15,5664 𝑟𝑎𝑑 

kde: 

𝑛𝑧 [1] počet zovretých závitov 

 

4.3.3 ŤAŽNÁ SILA V LANE V MIESTE UCHYTENIA 

Podľa [11] st. 85 

𝐹𝑜 =
𝐹𝐿

𝑒𝜇∙𝛼𝑏
 

(68) 

𝐹𝑜 =
86 419

𝑒0,13∙15,5664
= 16 873,5745 𝑁 

𝐹𝑜 = 16 874 𝑁 

kde: 

𝐹𝐿 [𝑁] statická sila pôsobiaca v lane 

𝑒 [1] Eulerovo číslo 

𝜇 [1] súčiniteľ trenia medzi lano a bubnom, 𝜇 = 0,13 podľa [11] st. 85 

𝛼𝑏 [𝑟𝑎𝑑] uhol opásania 

 

Obr. 14 Silové pôsobenie na príložky [11] st. 85  

𝑍 – osová sila; 𝑙𝑠 – rameno ohybu skrutky; 𝐹𝑜 – ťažná sila v lane v mieste uchytenia    
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4.3.4 OSOVÁ SILA V SKRUTKE 

Podľa [11] st. 85 

𝑍 =
𝐹𝑜

1,62 ∙ 𝜇
 

(69) 

𝑍 =
16 874

1,62 ∙ 0,13
= 80 123,4568 𝑁 

𝑍 = 80 124 𝑁 

kde: 

𝐹𝑜 [𝑁] ťažná sila v lane v mieste uchytenia 

𝜇 [1] súčiniteľ trenia medzi lano a bubnom, 𝜇 = 0,13 podľa [11] st. 85 

 

4.3.5 OHYBOVÝ MOMENT SKRUTKY 

Podľa [11] st. 85 

𝑀𝑜𝑠 = 𝐹𝑜 ∙ 𝑙𝑠 (70) 

𝑀𝑜𝑠 = 16 874 ∙ 29,5 

𝑀𝑜𝑠 = 497 783 𝑁 ∙ 𝑚𝑚 

kde: 

𝐹𝑜 [𝑁] ťažná sila v lane v mieste uchytenia 

𝑙𝑠 [𝑚𝑚] rameno ohybu skrutky 

Rameno ohybu skrutky je určené z Obr. 14, ako vzdialenosť od stredu zvoleného lana ku 

stredu hrúbky steny lanového bubnu. Hodnota je uvažovaná bez stlačenia lana, ktoré nastane 

pri utiahnutí skrutky, tým pádom výsledná hodnota ohybového momentu je vyššia čím je 

počítaný horši stav ako v skutočnosti nastane.     

 

4.3.6 PLOCHA JADRA SKRUTKY 

Na uchytenie lanových príložiek sú použite skrutky so závitom  M30 x 3,5.  

𝐴𝑠 =
𝜋 ∙ 𝑑𝑠

2

4
 

(71) 

𝐴𝑠 =
𝜋 ∙ 25,7062

4
 

𝐴𝑠 = 518,9899 𝑚𝑚2 

kde: 

𝑑𝑠 [𝑚𝑚] plocha jadra skrutky, podľa [15] st. 13 
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4.3.7 MODUL PRUŽNOSTI JADRA SKRUTKY 

𝑊𝑜𝑠 =
𝜋 ∙ 𝑑𝑠

3

4
 

(72) 

𝑊𝑜𝑠 =
𝜋 ∙ 25,7063

4
 

𝑊𝑜𝑠 = 1 667,6442 𝑚𝑚3 

kde: 

𝑑𝑠 [𝑚𝑚] plocha jadra skrutky, podľa [15] st. 13 

 

4.3.8 CELKOVÉ NAPÄTIE V SKRUTKE  

Podľa [11] st. 85 je nutné použiť najmenej dve lanové príložky vo vzdialenosti 5 ∙ 𝑑1𝑝 kde 

𝑑1𝑝 je priemer skrutky. Na prichytenie jedného lana sú použité celkovo tri lanové príložky. 

Celkové napätie v jednej skrutke je určené podľa [11] st. 85 ako:  

𝜎𝑐 =
𝑍

𝑖𝑝𝑠 ∙ 𝐴𝑠
+

𝑀𝑜𝑠

𝑖𝑝𝑠 ∙ 𝑊𝑜𝑠
 

(73) 

𝜎𝑐 =
80 124

3 ∙ 518,9899
+

497 783

3 ∙ 1 667,6442
= 150,9597 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑐 = 151𝑀𝑃𝑎 

kde: 

𝑍 [𝑁] osová sila v skrutke 

𝑖𝑝𝑠 [1] počet použitých skrutiek 

𝐴𝑠 [𝑚𝑚2] plocha jadra skrutky 

𝑀𝑜𝑠 [𝑁 ∙ 𝑚𝑚] ohybový moment skrutky 

𝑊𝑜𝑠 [𝑚𝑚3] modul pružnosti jadra skrutky 

 

4.3.9 DOVOLENÉ NAPÄTIE SKRUTKY 

Na príložky sú použité závrtné skrutky DIN 938 – M30 x 90 – 5.8 [19] s medzou sklzu 𝑅𝑒𝑠 =
400 𝑀𝑃𝑎. Podľa [11] st. 85 sa dovolené namáhanie 𝜎𝑑𝑜𝑣𝑠  doporučuje voliť k bezpečnosti 

𝑘𝑠 = 2,5. 

𝜎𝑑𝑜𝑣𝑠 =
𝑅𝑒𝑠

𝑘𝑠
 

(74) 

𝜎𝑑𝑜𝑣𝑠 =
400

2,5
 

𝜎𝑑𝑜𝑣𝑠 = 160 𝑀𝑃𝑎 
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𝜎𝑐 ≤ 𝜎𝑑𝑜𝑣𝑠 

 
podmienka (75) 

151 𝑀𝑃𝑎 ≤ 160 𝑀𝑃𝑎 
→ vyhovuje  

kde: 

𝑅𝑒𝑠 [𝑀𝑃𝑎] medza sklzu 

𝑘𝑠 [1] počet použitých skrutiek 

𝜎𝑐 [𝑀𝑃𝑎] celkové napätie v skrutke 

𝜎𝑑𝑜𝑏 [𝑀𝑃𝑎] celkové napätie v skrutke 

 

 

4.3.10 MINIMÁLNY POTREBNÝ UŤAHOVACÍ MOMENT SKRUTKY 

Je potrebné predpísať minimálny potrebný uťahovací moment na skrutku pre lanové príložky.  

𝑀𝑢𝑚𝑖𝑛𝑆 =
𝑀𝑢𝑚𝑎𝑥𝑆 ∙ 𝑍

𝐹𝑜𝑚𝑎𝑠𝑥𝑆
 

(76) 

𝑀𝑢𝑚𝑖𝑛𝑆 =
924 ∙ 80 124

158 263
= 467,7946 𝑁 ∙ 𝑚 

𝑀𝑢𝑚𝑖𝑛𝑆 = 468 𝑁 ∙ 𝑚 

Na základe vypočítaného minimálneho potrebného uťahovacieho momentu je predpísaný 

uťahovací moment na skrutku v rozmedzí  480 − 600  𝑁 ∙ 𝑚. 

kde: 

𝑀𝑢𝑚𝑎𝑥𝑆 [𝑁 ∙ 𝑚] maximálny uťahovací moment pre skrutku M30 pevnosť 5.8, podľa [29]  

𝑍 [𝑁] osová sila v skrutke 

𝐹𝑜𝑚𝑎𝑠𝑥𝑆 [𝑁] maximálna osová sila pre skrutku M30 pevnosť 5.8, podľa [29] 

 

4.3.11 MINIMÁLNA DĹŽKA ZASKRUTKOVANIA 

Skrutky pre lanové príložky budú k bubnu prichytené cez vnútorné závity umiestnené  

v lanovom bubne. Pre vnútorný závit v súčastiach z ocele je požadovaná podľa [17] st. 374 

aby dĺžka závitu bola 1 až 1,25 násobku menovitému priemeru použitej skrutky. Keďže bola 

zvolená hrúbka steny lanového bubnu na hodnotu 27 𝑚𝑚 je pri použití skrutky M30 táto 

hrúbka nedostatočná. Z tohto dôvodu bude použitý zosilňujúci plech z materiálu S355J2 

o hrúbke 10 𝑚𝑚 ktorý bude privarený z vnútornej s strany k plášťu lanového bubnu čím sa 

dosiahne požadovanej dĺžky závitu Obr. 15. 
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Obr. 15 Zobrazenie prichytenia zosilňujúceho plechu  

 

4.4 VÝPOČET MOTORU ZDVIHU 

4.4.1 CELKOVÁ MECHANICKÁ ÚČINNOSŤ ZDVÍHACIEHO ÚSTROJENSTVA 

Podľa [12] st. 128 

𝜂𝑐𝑍 = 𝜂𝑡𝑜𝑡 ∙ 𝜂𝑏 ∙ 𝜂𝑝 (77) 

𝜂𝑐𝑍 = 0,978 ∙ 0,985 ∙ 0,96 

𝜂𝑐𝑍 = 0,9248 

kde: 

𝜂𝑡𝑜𝑡 [1] celková účinnosť lanového pohonu, kap.  3.1.4  

𝜂𝑏 [1] účinnosť lanového bubnu pri uložení na valivých ložiskách 

𝜂𝑝 [1] účinnosť 3-stupňovej prevodky [21] 

 

4.4.2 POTREBNÝ VÝKON MOTORU ZDVIHU  

Podľa [12] st. 128 

𝑃𝑧 =
𝑚𝐻𝑅1 ∙ 𝑔 ∙ 𝑣𝑧

60 ∙ 1 000 ∙ 𝜂𝑐𝑍
 (78) 

𝑃𝑧 =
68 924 ∙ 9,81 ∙ 8

60 ∙ 1 000 ∙ 0,9248
 

𝑃𝑧 = 97,4837 𝑘𝑊 

kde: 

𝑚𝐻𝑅1 [𝑘𝑔] zaťaženie pôsobiace na zdvih 1, z  kap .3.1.1  

𝑔 [𝑚 ∙ 𝑠−2] gravitačné zrýchlenie 

𝑣𝑧 [𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1] požadovaná rýchlosť zdvihu 

𝜂𝑐𝑍 [1] celková mechanická účinnosť zdvihového ústrojenstva 
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4.4.3 VOĽBA MOTORU ZDVIHU 

Na základe vyššie spočítaného potrebného výkonu je zvolený trojfázový asynchrónny motor 

s krúžkovou kotvou od firmy SIEMENS, s označením PS355L08 [20] a menovitý výkonom 

105 𝑘𝑊 , parametre motoru sú uvedené v Tab. 5. Motor je konštruovaný pre teplotné 

rozhranie −30°𝐶 až +50°𝐶 , čim spĺňa požadovaný rozsah okolitej teploty zo zadania a je 

vhodný pre našu aplikáciu. 

 
Tab. 5 Parametre motoru SIEMENS PS355L08 [20] 

Menovitý výkon 𝑃𝑚𝑍 [𝑘𝑊] 105 

Menovité otáčky 𝑛𝑚𝑍 [𝑚𝑖𝑛−1] 740 

Menovitý krútiaci moment 𝑀𝑒𝑙𝑍 [𝑁 ∙ 𝑚] 1 356 

Maximálny krútiaci moment 𝑀𝑀𝐴𝑋𝑒𝑙𝑍 [𝑁 ∙ 𝑚] 7 864,8 

Momentová preťažiteľnosť 𝜉𝑍 [1] 5,8 

Zaťažovateľnosť 휀𝑍 [%] 60 

Moment zotrvačnosti 𝐼𝑚𝑍 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] 11,5 

Priemer hriadele 𝑑𝑚𝑍 [𝑚𝑚] 100 

Hmotnosť 𝑚𝑚𝑍 [𝑘𝑔] 1 555 

 

 
Obr. 16 Motor SIEMENS PS355L08 [20] 

 

4.5 VÝPOČET POTREBNÝCH PARAMETROV PREVODOVKY ZDVIHU 

4.5.1 TEORETICKÉ OTÁČKY LANOVÉHO BUBNU 

Podľa [14] st. 67. 

𝑛𝑡𝐵 =
𝑣𝑧 ∙ 𝑖𝑙

𝜋 ∙ 𝐷𝐵
 

(79) 

𝑛𝑡𝐵 =
8 ∙ 4

𝜋 ∙
1 000
1 000

 

𝑛𝑡𝐵 = 10,1859 𝑚𝑖𝑛−1 
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kde: 

𝑣𝑧 [𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1] požadovaná rýchlosť zdvihu 

𝑖𝑙 [1] lanový prevod zdvihu 

𝐷𝐵 [𝑚𝑚] priemer lanového bubnu    

 

4.5.2 POTREBNÝ PREVODOVÝ POMER 

Podľa [14] st. 68. 

𝑖𝑍 =
𝑛𝑚𝑍

𝑛𝑡𝐵
 (80) 

𝑖𝑍 =
740

10,1859
 

𝑖𝑍 = 72,6493 

kde: 

𝑛𝑚𝑍 [𝑚𝑖𝑛−1] menovité otáčky motoru zdvihu, Tab. 5 

𝑛𝑡𝐵 [𝑚𝑖𝑛−1] teoretické otáčky lanového bubnu 

 

4.5.3 MINIMÁLNY VÝSTUPNÝ MOMENT PREVODOVKY 

Pre správne nadimenzovanie prevodovky je potrebné okrem potrebného prevodového pomeru 

určiť aj minimálny výstupný krútiaci moment prevodovky. Keďže žeriav počas prevádzky 

bude pracovať s maximálnym zaťažením len občasne, bolo doporučené firmou uvažovať pri 

dimenzovaní prevodovky s normovaným bremenom o hmotnosti 55𝑡  pôsobiacim na jeden 

zdvih. Taktiež bolo doporučené uvažovať súčiniteľ bezpečnosti prevodovky  ako hodnotu 

𝑘𝑝 = 2 . 

Statická sila v lane pri zaťažení 55𝑡 je určená podľa rovnice (55) z kap. 4.2.1 kde za hodnotu 

𝑚𝐻𝑅1 sa dosadí hodnota 𝑚55. 

𝐹𝐿55 =
𝑚55 + 𝑚𝑇1/2

𝑧𝑣 ∙ 𝑛𝑙
∙

𝑔

𝜂𝑡𝑜𝑡
 

𝐹𝐿55 =
55 000 + 4 315

2 ∙ 4
∙

9,81

0,978
= 73 693,0281 𝑁 

𝐹𝐿55 = 73 693 𝑁 

kde: 

𝑚55 [𝑘𝑔] hmotnosť bremena 55t   

𝑚𝑇1/2 [𝑘𝑔] hmotnosť priestorovej traverzy pôsobiaca na jeden zdvih     

𝑧𝑣 [1] počet vetvy lanového prevodu 

𝑛𝑙 [1] počet nosných prierezov lana v jednej vetve lanového prevodu 

𝑔 [𝑚 ∙ 𝑠−2] gravitačné zrýchlenie  

𝜂𝑡𝑜𝑡 [1] celková účinnosť lanového pohonu, kap.  3.1.4  
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Krútiaci moment pri zaťažení 55𝑡 je určený podľa rovnice (62) z kap. 4.2.4 kde za hodnotu 𝐹𝐿 

sa dosadí hodnota 𝐹𝐿55.   

𝑀𝑘55 = 𝐹𝐿55 ∙ 𝐷𝐵 

𝑀𝑘55 = 73 693 ∙
1 000

1 000
 

𝑀𝑘55 = 73 693 𝑁 ∙ 𝑚 

kde: 

𝐹𝐿55 [𝑁] statická sila v lane pri zaťažení 55t    

𝐷𝐵 [𝑚𝑚] priemer lanového bubnu 

Minimálny potrebný výstupný moment prevodovky zdvihu je určený ako:  

𝑀𝑁2𝑚𝑖𝑛𝑍 = 𝑘𝑝 ∙ 𝑀𝑘55 (81) 

𝑀𝑁2𝑚𝑖𝑛𝑍 = 2 ∙ 73 693 

𝑀𝑁2𝑚𝑖𝑛𝑍 = 147 386 𝑁 ∙ 𝑚 

kde: 

𝑀𝑘55 [𝑁 ∙ 𝑚] krútiaci moment pri zaťažení bremenom 55𝑡 

𝐷𝐵 [𝑚𝑚] priemer lanového bubnu 

 

4.5.4 VOĽBA PREVODOVKY ZDVIHU 

Na základe potrebného prevodového pomeru a minimálneho výstupného momentu je zvolená 

prevodovka od firmy SEW s typovým označením X3FS240/HU/B Obr. 17. Parametre 

zvolenej prevodovky sú uvedené v Tab. 6. Zvolená prevodka je schopná na výstupnej hriadeli 

uniesť  radiálne zaťaženie až 184 kN, ktoré je omnoho väčšie ako pôsobiace zaťaženie na 

hriadeľ určené v kap. 4.2.2 ktoré nadobúda hodnotu 𝐹𝐵 = 97 698 𝑁.       

Tab. 6 Parametre prevrevodovky zdvyhu  SEW-X3FS240/HU/B[21]  

Menovitý prevodový pomer 
𝑖𝑛𝑍 [1] 71 

Skutočný prevodový pomer 𝑖𝑝𝑍 [1] 75,02 

Menovitý výstupný krútiaci moment 𝑀𝑁2𝑍 [𝑘𝑁 ∙ 𝑚] 156 

Max. vstupné otáčky 𝑛1𝑍 [𝑚𝑚−1] 1 000 

Výstupné otáčky 𝑛2𝑍 [𝑚𝑚−1] 13 

Menovitý výkon 𝑃𝑁1𝑍 [𝑘𝑊] 225 

Menovitý teplotný výkon 𝑃𝑇𝐻𝑍 [𝑘𝑊] 215 

Priemer vstupnej hriadele  𝐷1𝑍 [𝑚𝑚] 75 

Priemer výstupnej hriadele 𝐷2𝑍 [𝑚𝑚] 230 

Moment zotrvačnosti vstupnej hriadele 𝐼𝑝𝑍1 [[𝑘𝑔 ∙ 𝑚2]] 0,54 

Hmotnosť 𝑚𝑝𝑍 [𝑘𝑔] 3 690 

Radiálne zaťaženie výstupnej hriadele 𝐹𝑅2𝑍 [𝑘𝑁] 184 
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Obr. 17 Prevodovka zdvihu SEW- X3FS240/HU/B [21]  

 

4.5.5 SKUTOČNÉ OTÁČKY LANOVÉHO BUBNU 

𝑛𝑠𝐵 =
𝑛𝑚𝑍

𝑖𝑝𝑍
 (82) 

𝑛𝑠𝐵 =
740

75,02
 

𝑛𝑠𝐵 = 9,864 𝑚𝑖𝑛−1 

kde: 

𝑛𝑚𝑍 [𝑚𝑖𝑛−1] menovité otáčky motoru zdvihu   

𝑖𝑝𝑍 [1] skutočný prevodový pomer prevodovky zdvihu 

 

4.5.6 SKUTOČNÁ RÝCHLOSŤ ZDVIHU  

𝑣𝑠𝑍 =
𝜋 ∙ 𝐷𝐵 ∙ 𝑛𝑠𝐵

𝑖𝑙
 

(83) 

𝑣𝑠𝑍 =
𝜋 ∙

1 000
1 000

∙ 740

4
= 7,7472 𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑣𝑠𝑍 = 7,75 𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 

kde: 

𝐷𝐵 [𝑚𝑚] priemer lanového bubnu   

𝑛𝑠𝐵 [𝑚𝑖𝑛−1] skutočné otáčky lanového bubnu 

𝑖𝑙 [1] lanový prevod zdvihu 
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4.5.7 KONTROLA RÝCHLOSTI ZDVIHU  

Podľa [14] st. 68 sa skutočná rýchlosť zdvihu od požadovanej rýchlosti zdvihu nesmie líšiť 

o viac ako 6%. Odchýlka rýchlosti zdvihu je určená ako:  

∆𝑣𝑍 =
|𝑣𝑠𝑍 − 𝑣𝑍|

𝑣𝑍
∙ 100 

(84) 

∆𝑣𝑍 =
|7,75 − 8|

8
∙ 100 

∆𝑣𝑍 = 3,125 % 

∆𝑣𝑍 ≤ 6 %  podmienka (85) 

3,125 % ≤ 6 % → vyhovuje  

kde: 

𝑣𝑠𝑍 [𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1] skutočná rýchlosť zdvihu   

𝑣𝑍 [𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1] požadovaná rýchlosť zdvihu 

∆𝑣𝑍 [%] odchýlka rýchlosti zdvihu v percentách 

 

4.6 KONTROLA PREVODOVKY ZDVIHU 

Prevodovku od firmy SEW je nutné podľa katalógu [21] skontrolovať na špičkové zaťaženie 

a na odvod tepla z prevodky. 

 

4.6.1  KONTROLA ŠPIČKOVÉHO ZAŤAŽENIA  

Dovolený špičkový moment je určený podľa [21] st. 90 ako: 

𝑀𝐾2𝑑𝑜𝑣 =
2 ∙ 𝑀𝑁2𝑍

𝐹𝐹𝑍
 

(86) 

𝑀𝐾2𝑑𝑜𝑣 =
2 ∙ 156

2
 

𝑀𝐾2𝑑𝑜𝑣 = 156 𝑘𝑁 ∙ 𝑚 

 kde: 

𝑀𝑁2𝑍 [𝑘𝑁 ∙ 𝑚] menovitý výstupný krútiaci moment prevodovky zdvihu, Tab. 6  

𝐹𝐹𝑍 [1] súčiniteľ špičkového zaťaženia, podľa [21] st. 88 pre 24h prevádzku 

7 dní v týždni  

Špičkový moment je určený podľa [21] st. 90 ako: 

𝑀𝐾2𝑚𝑎𝑥 =
𝑃𝑚𝑍 ∙ 9550 ∙ 𝜂𝑐𝑍

𝑛𝑠𝐵
∙ 𝐹𝑠𝑡𝑎𝑍 

(87) 
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𝑀𝐾2𝑚𝑎𝑥 =

105 ∙ 9550 ∙ 0,9248

9,864
∙ 1,5 = 141,0193 𝑘𝑁 ∙ 𝑚 

𝑀𝐾2𝑚𝑎𝑥 = 141 𝑘𝑁 ∙ 𝑚 

kde: 

𝑃𝑚𝑍 [𝑘𝑊] skutočná rýchlosť zdvihu   

𝜂𝑐𝑍 [1] celková mechanická účinnosť zdvihového ústrojenstva 

𝑛𝑠𝐵 [𝑚𝑖𝑛−1] skutočné otáčky lanového bubnu 

𝐹𝑠𝑡𝑎𝑍 [1] súčiniteľ rozbehu, podľa [21] st. 88  

Pre preukázanie vhodnosti prevodovky na špičkové zaťaženie na výstupe musí byť podľa [21] 

st. 90 splnená nasledujúca podmienka: 

𝑀𝐾2𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝑀𝐾2𝑑𝑜𝑣  podmienka (88) 

141 ≤ 156 → vyhovuje  

kde: 

𝑀𝐾2𝑚𝑎𝑥 [𝑘𝑁 ∙ 𝑚] špičkový moment prevodky zdvihu 

𝑀𝐾2𝑑𝑜𝑣 [𝑘𝑁 ∙ 𝑚] dovolený špičkový moment prevodovky zdvihu 

 

4.6.2 KONTROLA ODVODU TEPLA Z PREVODOVKY   

Tepelný výkon prevodovky je výkon, ktorý dokáže prevodovka nepretržite prenášať bez 

dosiahnutia kritickej teploty oleja, je určený podľa [21] st. 91 

𝑃𝑇𝑍 = 𝑃𝑇𝐻𝑍 ∙ 𝑓𝑛𝑤 ∙ 𝑓𝑇𝑍 (89) 

𝑃𝑇𝑍 = 215 ∙ 1 ∙ 0,7 

𝑃𝑇𝑍 = 150,5 𝑘𝑊 

kde: 

𝑃𝑇𝐻𝑍 [𝑘𝑊] menovitý tepelný výkon prevodovky zdvihu 

𝑓𝑛𝑤 [1] súčiniteľ zohľadňujúci nadmorskú výšku, podľa [21] st. 92 

𝑓𝑇𝑍 [1] tepelný súčiniteľ prevodovky zdvih, podľa [21] st. 92   

Pre preukázanie vhodnosti na odvod tepla z prevodovky musí byť podľa [21] st. 90 splnená 

nasledujúca podmienka: 

𝑃𝑇𝑍 ≥ 𝑃𝑚𝑍  podmienka (90) 

150,5 ≥ 105 → vyhovuje  

kde: 

𝑃𝑇𝑍 [𝑘𝑊] tepelný výkon prevodovky zdvihu 

𝑃𝑚𝑍 [𝑘𝑊] menovitý výkon motoru zdvihu 
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4.7 KONTROLA MOTORU ZDVIHU 

4.7.1 CELKOVÝ PREVODOVÝ POMER MECHANIZMU ZDVIHU 

Podľa [12] st. 128. 

𝑖𝑐𝑍 = 𝑖𝑙 ∙ 𝑖𝑝𝑍 (91) 

𝑖𝑐𝑍 = 4 ∙ 75,02 

𝑖𝑐𝑍 = 300,08 

kde: 

𝑖𝑙 [1] lanový prevod zdvihu 

𝑖𝑝𝑍 [1] skutočný prevodový pomer prevodovky zdvihu 

 

4.7.2 STATICKÝ MOMENT BREMENA 

Podľa [12] st. 129. 

𝑀𝑠𝑡𝑍 =
𝑚𝐻𝑅1 ∙ 𝑔 ∙ 𝐷𝐵

2 ∙ 𝑖𝑐𝑍 ∙ 𝜂𝑐𝑍
 

(92) 

𝑀𝑠𝑡𝑍 =
68 924 ∙ 9,81 ∙

1000
1000

2 ∙ 300,08 ∙ 0,9248
 

𝑀𝑠𝑡𝑍 = 1 218,2211 𝑁 ∙ 𝑚 

kde: 

𝑚𝐻𝑅1 [𝑘𝑔] zaťaženie pôsobiace na zdvih 1   

𝑔 [𝑚 ∙ 𝑠−2] gravitačné zrýchlenie 

𝐷𝐵 [𝑚𝑚] priemer lanového bubnu    

𝑖𝑐𝑍 [1] celkový prevodový pomer mechanizmu zdvihu  

𝜂𝑐𝑍 [1] celkový účinnosť mechanizmu zdvihu  

 

4.7.3 DOBA ROZBEHU ZDVIHU  

Doba rozbehu je určená z podielu rýchlosti a zrýchlenia, keďže žeriav bude manipulovať aj 

s roztaveným kovom tak podľa [12] st. 129 nesmie zrýchlenie zdvihu presiahnuť hodnotu 

0,1 𝑚 ∙ 𝑠−2. Potom najkratšia doba rozbehu zdvihu je určená podľa [12] st. 129 ako :  

𝑡𝑟𝑍 =
𝑣𝑠𝑍

60 ∙ 𝑎𝑍
 (93) 

𝑡𝑟𝑍 =
7,7472

60 ∙ 0,1
 

𝑡𝑟𝑍 = 1,2912 𝑠 
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Aby nebolo prekročené zrýchlenie zdvihu nesmie byť doba rozbehu kratšia ako 1,2912 𝑠 

preto je zvolená doba rozbehu zdvihu na 𝑡𝑟𝑍 = 1,5 𝑠. 

kde: 

𝑣𝑠𝑍 [𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1] skutočná rýchlosť zdvihu   

𝑎𝑍 [𝑚 ∙ 𝑠−2] kritické zrýchlenie zdvihu 

 

4.7.4 MOMENT ZOTRVAČNÝCH SÍL POSUVNÝCH ČASTÍ 

Podľa [12] st. 129. 

𝑀𝑧𝑃𝑍 = 𝑀𝑠𝑡𝑍 ∙
𝑣𝑠𝑍

60 ∙ 𝑔 ∙ 𝑡𝑟𝑍
 (94) 

𝑀𝑧𝑃𝑍 = 1 218,2211 ∙
7,75

60 ∙ 9,81 ∙ 1,5
 

𝑀𝑧𝑃𝑍 = 10,6934 𝑁 ∙ 𝑚 

kde: 

𝑀𝑠𝑡𝑍 [𝑁 ∙ 𝑚] statický moment bremena  

𝑣𝑠𝑍 [𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1] skutočná rýchlosť zdvihu   

𝑔 [𝑚 ∙ 𝑠−2] gravitačné zrýchlenie 

𝑡𝑟𝑍 [𝑠] dobra rozbehu zdvihu 

 

4.7.5 MOMENT ZOTRVAČNÝCH SÍL ROTUJÚCICH ČASTÍ 

Podľa [12] st. 129. 

𝑀𝑧𝑅𝑍 = 𝛼𝑠 ∙ (𝐼𝑚𝑍 + 𝐼𝑝𝑍1 + 𝐼𝑝𝑚𝑍) ∙
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑚𝑍

60 ∙ 𝑡𝑟𝑍
 

(95) 

𝑀𝑧𝑅𝑍 = 1 ∙ (11,5 + 0,54 + 1,175) ∙
2 ∙ 𝜋 ∙ 740

60 ∙ 1,5
 

𝑀𝑧𝑅𝑍 = 682,71 𝑁 ∙ 𝑚 

kde: 

𝛼𝑠 [1] súčiniteľ ostatných rotujúcich hmôt, keďže sú známe všetky momenty 

zotrvačnosti je súčiniteľ rovný 1 

𝐼𝑚𝑍 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] moment zotrvačnosti hriadele motoru zdvihu 

𝐼𝑝𝑍1 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] moment zotrvačnosti vstupnej hriadele prevodovky zdvihu 

𝐼𝑝𝑚𝑍 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] moment zotrvačnosti spojky medzi prevodovkou a motorom zdvihu 

𝑛𝑚𝑍 [𝑚𝑖𝑛−1] menovité otáčky motoru zdvihu 

𝑡𝑟𝑍 [𝑠] dobra rozbehu zdvihu 
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4.7.6 ROZBEHOVÝ MOMENT MOTORU ZDVIHU 

Podľa [12] st. 129. 

𝑀𝑟𝑜𝑧𝑍 = 𝑀𝑠𝑡𝑍 + 𝑀𝑧𝑃𝑍 + 𝑀𝑧𝑅𝑍 (96) 

𝑀𝑟𝑜𝑧𝑍 = 1 218,2211 + 10,6934 + 682,71 = 1 911,6245 𝑁 ∙ 𝑚  

𝑀𝑟𝑜𝑧𝑍 = 1 912 𝑁 ∙ 𝑚 

kde: 

𝑀𝑠𝑡𝑍 [𝑁 ∙ 𝑚] statický moment bremena  

𝑀𝑧𝑃𝑍 [𝑁 ∙ 𝑚] moment zotrvačných síl posuvných častí  

𝑀𝑧𝑅𝑍 [𝑁 ∙ 𝑚] moment zotrvačných síl rotujúcich častí 

 

4.7.7 SÚČINITEĽ STREDNÉHO SPÚŠŤACIEHO MOMENTU   

𝜅𝑧 =
𝜉𝑍 + 1,1

2
 

(97) 

𝜅𝑧 =
5,8 + 1,1

2
 

𝜅𝑧 = 3,45 

kde: 

𝜉𝑍 [1] momentová preťažiteľnosť motoru zdvihu 

 

4.7.8 PODMIENKA MOMENTOVEJ PREŤAŽITEĽNOSTI  

Podľa [12] st. 129. 

𝑀𝑟𝑜𝑧𝑍  ≤ 𝜅𝑧 ∙ 𝑀𝑒𝑙𝑍  podmienka (98) 

1 912 ≤ 3,45 ∙ 1 356 

1 912 ≤ 4 678,2 → vyhovuje  

kde: 

𝑀𝑟𝑜𝑧𝑍 [𝑁 ∙ 𝑚] rozbehový moment motoru zdvihu  

𝜅𝑧 [1] súčiniteľ stredného spúšťacieho momentu  

𝑀𝑒𝑙𝑍 [𝑁 ∙ 𝑚] menovitý moment motoru zdvihu 
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4.8 VÝPOČET PARAMETROV A VOĽBA ČEĽUSŤOVEJ BRZDY ZDVIHU 

4.8.1 STATICKÝ MOMENT BREMENA PRI BRZDENÍ 

Podľa [12] st. 130. 

𝑀𝑠𝑡𝐵 =
𝑚𝐻𝑅1 ∙ 𝑔 ∙ 𝐷𝐵

2 ∙ 𝑖𝑐𝑍
∙ 𝜂𝑐𝑍 

(99) 

𝑀𝑠𝑡𝐵 =
68 924 ∙ 9,81 ∙

1000
1000

2 ∙ 300,08
∙ 0,9248 

𝑀𝑠𝑡𝐵 = 1 041,8825 𝑁 ∙ 𝑚 

kde: 

𝑚𝐻𝑅1 [𝑘𝑔] zaťaženie pôsobiace na zdvih 1   

𝑔 [𝑚 ∙ 𝑠−2] gravitačné zrýchlenie 

𝐷𝐵 [𝑚𝑚] priemer lanového bubnu    

𝑖𝑐𝑍 [1] celkový prevodový pomer mechanizmu zdvihu  

𝜂𝑐𝑍 [1] celkový účinnosť mechanizmu zdvihu  

 

4.8.2 STATICKÝ MOMENT BREMENA PRI BRZDENÍ 

Podľa [12] st. 130 

𝑀𝑧𝑃𝐵 = 𝑀𝑠𝑡𝐵 ∙
𝑣𝑠𝑍

60 ∙ 𝑔 ∙ 𝑡𝐵
 (100) 

𝑀𝑧𝑃𝑍 = 1 041,8825  ∙
7,75

60 ∙ 9,81 ∙ 1
 

𝑀𝑧𝑃𝑍 = 13,7183 𝑁 ∙ 𝑚 

kde: 

𝑀𝑠𝑡𝐵 [𝑁 ∙ 𝑚] statický moment bremena pri brzdení  

𝑣𝑠𝑍 [𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1] skutočná rýchlosť zdvihu   

𝑔 [𝑚 ∙ 𝑠−2] gravitačné zrýchlenie 

𝑡𝐵 [𝑠] predbežná doba brzdenia pri spúšťaní, obvykle sa volí 𝑡𝐵 = 1 𝑠 

podľa [12] st. 130 skutočná doba brzdenia sa urči až po návrhu brzdy 

 

4.8.3 MOMENT ZOTRVAČNÝCH SÍL ROTUJÚCICH ČASTÍ PRI BRZDENÍ 

Podľa [12] st. 129. 

𝑀𝑧𝑅𝐵 = 𝛼𝑠 ∙ (𝐼𝑚𝑍 + 𝐼𝑝𝑍1 + 𝐼𝑝𝑚𝑍) ∙
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑚𝑍

60 ∙ 𝑡𝐵
 

(101) 

𝑀𝑧𝑅𝐵 = 1 ∙ (11,5 + 0,54 + 1,175) ∙
2 ∙ 𝜋 ∙ 740

60 ∙ 1
 

𝑀𝑧𝑅𝐵 = 1 024,065 𝑁 ∙ 𝑚 
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kde: 

𝛼𝑠 [1] súčiniteľ ostatných momentov, keď že sú známe všetky momenty 

zotrvačnosti je súčiniteľ rovný 1 

𝐼𝑚𝑍 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] moment zotrvačnosti hriadele motoru zdvihu 

𝐼𝑝𝑍1 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] moment zotrvačnosti vstupnej hriadele prevodovky zdvihu 

𝐼𝑝𝑚𝑍 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] moment zotrvačnosti spojky medzi prevodovkou a motorom zdvihu 

𝑛𝑚𝑍 [𝑚𝑖𝑛−1] menovité otáčky motoru zdvihu 

𝑡𝐵 [𝑠] predbežná doba brzdenia pri spúšťaní, obvykle sa volí 𝑡𝐵 = 1 𝑠 podľa 

[12] st. 130 skutočná doba brzdenia sa urči až po návrhu brzdy 

 

4.8.4 BRZDNÝ MOMENT ZDVIHU 

Podľa [12] st. 130. 

𝑀𝐵𝑍 = 𝑀𝑠𝑡𝐵 + 𝑀𝑧𝑃𝐵 + 𝑀𝑧𝑅𝐵 (102) 

𝑀𝐵𝑍 = 1 041,8825 + 13,7183 + 1 024,065 

𝑀𝐵𝑍 = 2 079,6658 𝑁 ∙ 𝑚 

kde: 

𝑀𝑠𝑡𝐵 [𝑁 ∙ 𝑚] statický moment bremena pri brzdení  

𝑀𝑧𝑃𝐵 [𝑁 ∙ 𝑚] moment zotrvačných síl posuvných častí pri brzdení 

𝑀𝑧𝑅𝐵 [𝑁 ∙ 𝑚] moment zotrvačných síl rotujúcich častí pri brzdení 

 

4.8.5 SKUTOČNÝ BRZDNÝ MOMENT  

Podľa [12] st. 130. 

𝑀𝑢 = 𝑘𝐵 ∙ 𝑀𝑠𝑡𝐵 (103) 

𝑀𝑢 = 2 ∙ 1 041,8825 

𝑀𝑢 = 2 083,765 𝑁 ∙ 𝑚 

A  podľa [12] st. 130 musí platiť nasledujúca podmienka: 

𝑀𝑢 ≥ 𝑀𝐵𝑍  podmienka (104) 

2 083,765 ≥ 2 079,6658 → vyhovuje  

kde: 

𝑘𝐵 [1] bezpečnosť brzdy, podľa [12] st. 130 

𝑀𝑠𝑡𝐵 [𝑁 ∙ 𝑚] statický moment bremena pri brzdení  

𝑀𝐵𝑍 [𝑁 ∙ 𝑚] brzdný moment zdvihu 
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4.8.6 VOĽBA ČEĽUSŤOVEJ BRZDY ZDVIHU 

Na základe vypočítaného brzdného momentu bola zvolená čeľusťová spojka z ELHY od 

firmy SIBRE s označením TEc 400/121/6 (Obr. 18 ) pre priemer brzdového bubnu 400 𝑚𝑚. 

Zvolená brzda má šírku brzdového obloženia 140 𝑚𝑚  a maximálnym brzdným momentom 

2640 𝑁 ∙ 𝑚 [22].  

 
Obr. 18 Čeľusťová brzda zdvihu SIBRE TRc400/121/6 [22] 

 

4.8.7 SKUTOČNÁ DOBA BRZDENIA 

Pri určovaní skutočnej doby brzdenia podľa [12] st. 130 sa účinky momentu zotrvačnosti 

posuvných hmôt zanedbávajú pre ich malý účinok.    

Skutočná doba brzdenia pri spúšťaní bremena je podľa [12] st. 130 určená ako: 

𝑡𝑠𝐵 = 𝛼𝑠 ∙ (𝐼𝑚𝑍 + 𝐼𝑝𝑍1 + 𝐼𝑝𝑚𝑍) ∙
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑚𝑍

60 ∙ (𝑀𝑢𝐵 − 𝑀𝑠𝑡𝐵)
 

(105) 

𝑡𝑠𝐵 = 1 ∙ (11,5 + 0,54 + 1,175) ∙
2 ∙ 𝜋 ∙ 740

60 ∙ (2 640 − 1 041,8825)
 

𝑡𝑠𝐵 = 0,6408 𝑠 

Skutočná doba brzdenia pri zdvíhaní bremena je podľa [12] st. 130 určená ako: 

𝑡𝑠𝐵 = 𝛼𝑠 ∙ (𝐼𝑚𝑍 + 𝐼𝑝𝑍1 + 𝐼𝑝𝑚𝑍) ∙
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑚𝑍

60 ∙ (𝑀𝑢𝐵 + 𝑀𝑠𝑡𝐵)
 

(106) 

𝑡𝑠𝐵 = 1 ∙ (11,5 + 0,54 + 1,175) ∙
2 ∙ 𝜋 ∙ 740

60 ∙ (2 640 + 1 041,8825)
 

𝑡𝑠𝐵 = 0,2781 𝑠 
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kde: 

𝛼𝑠 [1] súčiniteľ ostatných momentov, keď že sú známe všetky momenty 

zotrvačnosti je súčiniteľ rovný 1 

𝐼𝑚𝑍 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] moment zotrvačnosti hriadele motoru zdvihu 

𝐼𝑝𝑍1 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] moment zotrvačnosti vstupnej hriadele prevodovky zdvihu 

𝐼𝑝𝑚𝑍 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] moment zotrvačnosti spojky medzi prevodovkou a motorom zdvihu 

𝑛𝑚𝑍 [𝑚𝑖𝑛−1] menovité otáčky motoru zdvihu 

𝑀𝑢𝐵 [𝑁 ∙ 𝑚] brzdný moment čeľusťovej brzdy podľa [22]  

𝑀𝑠𝑡𝐵 [𝑁 ∙ 𝑚] statický moment bremena pri brzdení  

 

4.9 VÝPOČET PARAMETROV A VOĽBA KOTÚČOVEJ BRZDY 

Na mechanizme zdvihu je z hľadiska zvýšenia bezpečnosti použitá kotúčová brzda od firmy 

SIBRE typ SHI 250 FC (Obr. 19) jedná sa o bezpečnostnú brzdu, ktorá disponuje brzdnou 

silou 360 𝑘𝑁, zvolený typ je dodávaný spolu s upevňovacou konzolou [23]. 

 

Obr. 19 Kotúčová brzda SIBRE SHI 250 FC [23] 

 

4.9.1 BRZDNÝ MOMENT KOTÚČOVEJ BRZDY 

Podľa [23]. 

𝑀𝑘𝐵 = 2 ∙ 𝐹𝑘𝐵 ∙ (
𝐷𝑘𝐵

2
− 100) ∙ 𝜇𝑘𝐵 

(107) 

𝑀𝑘𝐵 = 2 ∙ 360 ∙ (
1 500

2
− 100) ∙ 0,4 

𝑀𝑘𝐵 = 187 200 𝑁 ∙ 𝑚 
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kde: 

𝐹𝑘𝐵 [𝑘𝑁] brzdná sila kotúčovej brzdy 

𝐷𝑘𝐵 [𝑚𝑚] priemer brzdového kotúča 

𝜇𝑘𝐵 [1] koeficient trenia podľa [23]  

 

4.9.2 PODMIENKA BRZDENIA 

𝑀𝑘𝐵 ≥ 𝑘𝐵 ∙ 𝑀𝑘  podmienka (108) 

187 200  ≥ 2 ∙ 86 419    

187 200  ≥ 172 838 → vyhovuje  

kde: 

𝑀𝑘𝐵 [𝑁 ∙ 𝑚] brzdný moment kotúčovej brzdy 

𝑘𝐵 [1] bezpečnosť brzdy, podľa [12] st. 130 

𝑀𝑘 [𝑁 ∙ 𝑚] krútiaci moment na bubon, z kap. 4.2.4  

 

4.10  VÝPOČET PARAMETROV A VOĽBA SPOJKY LANOVÉHO BUBNU 

A PREVODOVKY  

4.10.1  MINIMÁLNY POTREBNÝ MOMENT BUBNOVEJ SPOJKY   

Podľa [24] st. 6: 

𝑀𝑚𝑖𝑛𝑆𝐵 =
𝑃𝑚𝑍 ∙ 9550

𝑛𝑠𝐵
∙ 𝐶𝑟𝑒𝑓 

(109) 

𝑀𝑚𝑖𝑛𝑆𝐵 =
105 ∙ 9550

9,864
∙ 2 

𝑀𝑚𝑖𝑛𝑆𝐵 = 203 314,3378 𝑁 ∙ 𝑚 

kde: 

𝑃𝑚𝑍 [𝑘𝑊] menovitý výkon motoru zdvihu 

𝑛𝑠𝐵 [𝑚𝑖𝑛−1] skutočné otáčky lanového bubnu 

𝐶𝑟𝑒𝑓 [1] prevádzkový koeficient závislý na skupine mechanizme zdvihu, podľa  

[24] st. 7 tab. 1 pre mechanizmus M8 je 𝐶𝑟𝑒𝑓 = 2   

 

4.10.2  VOĽBA SPOJKY LANOVÉHO BUBNU A PREVODOVKY   

Na základne vypočítaného minimálneho potrebného krútiaceho momentu je na spojenie 

výstupnej hriadele prevodovky a lanového bubnu zvolená bubnová spojka od firmy SIBRE 

typ ABC-V-530 (Obr. 20). Táto spojka je schopná preniesť krútiaci moment 250 000 𝑁 ∙ 𝑚, 

výhodou zvolenej spojky je schopnosť uhlovej axiálnej kompenzácie vôle až 6 𝑚𝑚 a to pri 

radiálnom zaťažení až  200 000 𝑁 [24]. 
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Obr. 20 Bubnová spojka SIBRE ABC-V-530 [24] 

 

4.11 VÝPOČET PARAMETROV A VOĽBA SPOJKY MOTORU ZDVIHU A PREVODOVKY 

4.11.1  MINIMÁLNY POTREBNÝ MOMENT SPOJKY   

Vychádza z rovnice (109) a však miesto hodnoty 𝑛𝑠𝐵 sa dosadzuje hodnota 𝑛𝑚𝑍. 

𝑀𝑚𝑖𝑛𝑆𝑍 =
𝑃𝑚𝑍 ∙ 9550

𝑛𝑚𝑍
∙ 𝐶𝑟𝑒𝑓 

𝑀𝑚𝑖𝑛𝑆𝑍 =
105 ∙ 9550

740
∙ 2 

𝑀𝑚𝑖𝑛𝑆𝑍 = 2 710,1351 𝑁 ∙ 𝑚 

kde: 

𝑃𝑚𝑍 [𝑘𝑊] menovitý výkon motoru zdvihu 

𝑛𝑚𝑍 [𝑚𝑖𝑛−1] menovité otáčky motoru zdvihu 

𝐶𝑟𝑒𝑓 [1] prevádzkoví koeficient závislý na skupine mechanizme zdvihu, podľa 

[24] st. 7 tab. 1 pre mechanizmus M8 je 𝐶𝑟𝑒𝑓 = 2   

 

4.11.2  VOĽBA SPOJKY MOTORU ZDVIHU A PREVODOVKY   

Pre spojenie motoru zdvihu a prevodovky bola zvolená pružná spojka od firmy SIBRE typ 

ALC-AT-90, (Obr. 21) ktorá je opatrená brzdovým bubnom o priemer 400 𝑚𝑚  a šírke 

150 𝑚𝑚 [25]. Parametre spojky sú uvedené v Tab. 7.  

Tab. 7 Parametre pružnej spojky s brzdovým bubnom SIBRE ALC-AT-90 [25] 

Menovitý 

krútiaci 

moment 
[𝑁 ∙ 𝑚] 

Max. 

krútiaci 

moment 
[𝑁 ∙ 𝑚] 

Moment 

zotrvačnosti 

𝐼𝑝𝑚𝑍 

[𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] 

Max. 

otáčky 

[𝑚𝑚−1] 

ϕ𝐷1 

[𝑚𝑚] 

𝐵1 

[𝑚𝑚] 
ϕ𝐷4 

[𝑚𝑚] 
ϕ𝐷5 

[𝑚𝑚] 

𝐿1 

[𝑚𝑚] 

3 600 7 200 1,175 1 850 400 150 100 85 315 
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Obr. 21 Pružná spojka s brzdovým bubnom SIBRE ALC-AT-90 [25] 
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5 NÁVRH MECHANIZMU OTÁČANIA 
Zvolený spôsob mechanizmu otáčania je znázornený na Obr. 22. Koľajnica je vyrobená zo 

štvorcovej tyče z materiálu 32CrMo12 a o šírke 80 𝑚𝑚 a je zakrúžená na priemer 6 400 𝑚𝑚. 

Koľajnica  je pripevnená k spodnej strane rámu otoču. Celý rám otoču je umiestený na troch 

pároch pojazdových kolies, ktoré sú pripevnené na ráme žeriavovej mačky. Pojazdové kolesá 

budú bez nákolkov a na odporučenie firmy budú vyrobené ako kužeľové čo zaistí vyrovnanie 

rámu otoču pri jeho otáčaní. Pojazdové kolesá a koľajnica budú skontrolované podľa normy 

ČSN EN 13001-3-3 [8] na statickú únosnosť a únavovú pevnosť kontaktu medzi kolesom a 

koľajnicou. Po obvode otoča sú umiestnené vodiace kladky, ktoré sa odvaľujú po obvode 

koľajnice a usmerňujú dráhu otoča pri otáčaní a taktiež zabraňujú prípadnému vykoľajeniu 

otoča. Z hľadiska rozsahu diplomovej práce nie sú vodiace kladky kontrolované na statickú 

únosnosť a únavovú pevnosť.               

 

Obr. 22 Mechanizmus otáčania 

 

5.1 ROZLOŽENIE MECHANIZMU OTÁČANIA 

Celkovo je na otoč použitých šesť pojazdových kolies z toho sú dve hnacie a štyri hnané. 

Pojazdové kolesá sú v pároch pričom tieto páry sú vzájomne potočené o uhol 120°. Ďalej je 

použitých šesť vodiacich kladiek, ktoré sú vzájomne potočené o uhol 60°. Schéma rozloženia 

mechanizmu otáčania je znázornená na Obr. 23. 
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Obr. 23 Schéma rozloženia mechanizmu otáčania. 

  

5.2 NÁVRH A VÝPOČET POJAZDOVÝCH KOLIES A KOĽAJNICE   

Pojazdové kolesá budú dodané od firmy Böhmer [26] a budú upravené na kužeľový tvar, aby 

bol zaručený správny geometrický pomer pri odvaľovaní je potrebné aby vrchol kužeľu bol 

v ose otáčania. Rozmery pojazdového kolesa sú znázornené na Obr. 24. Koľajnica bude 

vyrobená so skosením odpovedajúcemu tvaru pojazdového kolesa.  

Pojazdové kolesá a koľajnica budú skontrolované podľa normy ČSN EN 13001-3-3 [8].    

 

Obr. 24 Schéma návrhu tvaru podjazdového kolesa a koľajnice: 

 1 – koľajnica, 2 – podjazdové koleso  
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5.2.1 KONTROLA STATICKEJ ÚNOSNOSTI POJAZDOVÉHO KOLESA  

NÁVRHOVÁ KONTAKTNÁ SILA STATICKÁ  

Na určenie kontaktnej sily statickej podľa ČSN EN 13001-3-3 [8] st. 12 je potrebné najskôr 

určiť najnepriaznivejší účinok zaťaženia podľa ČSN EN 13001-2 [2], pri zohľadnení 

príslušných dynamických súčiniteľov, čiastkových súčiniteľov bezpečnosti a súčiniteľa rizika 

ak je to potrebné. Maximálne zaťaženie, ktoré pôsobí na pojazdové kolesá je pri manipulácií 

so šrotovým koitom preto sa so súčiniteľom rizika neuvažue a je rovný hodnote jednej.  

Najnepriaznivejší stav nastáva pri pravidelnom zaťažení A1 ktoré je určené podľa [2] st. 31 

ako: 

𝐴1𝐾 = 𝑚𝑂 ∙ 𝑔 ∙ 𝛾𝑝1𝐴𝐾 ∙ 𝜙1 + (𝑚𝐵 + 𝑚𝑇) ∙ 𝑔 ∙ 𝛾𝑝2𝐴𝐾 ∙ 𝜙2 (110) 

𝐴1𝐾 = 37 000 ∙ 9,81 ∙ 1,22 ∙ 1,1 + (110 000 + 8 630) ∙ 9,81 ∙ 1,34 ∙ 1,1839 

𝐴1𝐾 = 2 333 325,3377 𝑁 

kde: 

𝑚𝑂 [𝑘𝑔] hmotnosť otoča, zistená pomocou programu Autodesk Inventor 2021 

𝑔 [𝑚 ∙ 𝑠−2] gravitačné zrýchlenie 

𝛾𝑝1𝐴𝐾 [1] čiastkový súčiniteľ bezpečnosti podľa [2] st. 29 tab. 7.   

𝜙1 [1] dynamický súčiniteľ zdvíhania a pre účinky tiaže, ktoré pôsobia na 

hmotnosť žeriavu, určené podľa [2] st. 13 ako 𝜙1 = 1 + 0.1 = 11    

𝑚𝐵 [𝑘𝑔] hmotnosť normovaného bremena 

𝑚𝑇 [𝑘𝑔] hmotnosť priestorovej traverzy 

𝛾𝑝2𝐴𝐾 [1] čiastkový súčiniteľ bezpečnosti podľa [2] st. 31 tab. 10.   

𝜙2 [1] dynamický súčiniteľ pre účinky zotrvačnosti a tiaže pri zdvíhaní 

ležiaceho bremena   

Keďže poloha ťažiska otoča prechádza osou otáčania, zaťaženie vypočítané vyššie sa 

rovnomerne rozloží do pojazdových kolies. V závislosti na použitom  tvare pojazdových 

kolies a koľajnice sa návrhová kontaktná sila statická pôsobiaca medzi jedným kolesom 

a koľajnicou určí ako:   

𝐹𝑆𝑑,𝑠𝐾 =
𝐴1𝐾

𝑖𝑤
∙ cos(𝛼𝐾) 

(111) 

𝐹𝑆𝑑,𝑠𝐾 =
2 333 325,3377 

6
∙ cos(5,62) = 387 018,2813 𝑁 

𝐹𝑆𝑑,𝑠𝐾 = 387,018 𝑘𝑁 

kde: 

𝐴1𝐾 [𝑁] zaťaženie pôsobiace na kolesa otoča 

𝑖𝑤 [1] počet použitých pojazdových kolies 

𝛼𝐾 [°] uhol pôsobiacej sily, určený z Obr. 24 ako: 𝛼𝐾 = 90 − 84,38 = 5,62°  

Keďže uhol 𝛼𝐾  je malý tak pri výpočtoch kontaktnej plochy a vzdialenosti prečnievajúcej 

plochy je možné tento uhol zanedbať, čím sa výpočet zjednoduší a v realite vzniknuté plochy 

budú väčšie. 
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SÚČINITEĽ TLAKU NA HRANE 

Podľa ČSN EN 13001-3-3 [8] st. 13 tab. 3 pre pomer: 

𝑟3

𝑤3
≤ 0,1  podmienka (112) 

2

42
≤ 0,1 

0,0476  ≤ 0,1 → vyhovuje 

Na základe platnosti podmienky z rovnice (112) je potom podľa ČSN EN 13001-3-3 [8] st. 13 

tab. 3 súčiniteľ tlaku na hrane rovný hodnote  𝑓1𝐾 = 0,85  

kde: 

𝑟3 [𝑚𝑚] polomer zaoblenia hrany koľajnice    

𝑤3 [𝑚𝑚] prečnievajúca šírka častí bez kontaktu  

 

NÁVRHOVÁ KONTAKTNÁ SILA ÚNOSNOSTI STATICKÁ PRE POJAZDOVÉ KOLESO 

Pojazdové kolesá sú vyrobené z materiálu 42CrMo4 a sú povrchovo kalené. Návrhová 

kontaktná sila únosnosti statická pre koleso je pre čiarový styk a kalený materiál určená podľa 

[8] st. 12 ako:  

𝐹𝑅𝑑,𝑠𝑊 =
(4,2 ∙ 𝑓𝑦)2

𝛾𝑚
∙

𝜋 ∙ 𝐷𝑊 ∙ 𝑏𝑟 ∙ (1 − 𝜈)2

𝐸𝑚
∙ 𝑓1𝐾 ∙ 𝑓2𝐾 

(113) 

𝐹𝑅𝑑,𝑠𝑊 =
(4,2 ∙ 420)2

1,1
∙

𝜋 ∙ 630 ∙ 76 ∙ (1 − 0,3)2

210 000
∙ 0,85 ∙ 0,85 = 1 331 521,5978 𝑁 

𝐹𝑅𝑑,𝑠𝑊 = 1 331,5216 𝑘𝑁 

kde: 

𝑓𝑦 [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2] medza sklzu materiálu pod kaleným povrchom, podľa [8] st. 18 tab. A.1     

𝛾𝑚 [1] všeobecný súčiniteľ rizika   

𝐷𝑊 [𝑚𝑚] priemer podjazdového kolesa v ose otáčania 

𝑏𝑟 [𝑚𝑚] efektívna nosná šírka   

𝜈 [1] koeficient radiálnej deformácie, pre oceľ 𝜈 = 0,3 podľa [8] st. 12 

𝑏𝑟 [𝑚𝑚] efektívna nosná šírka   

𝐸𝑚 [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2] ekvivalentný modul pružnosti, podľa [8] st. 11 tab. 2     

𝑓1𝐾 [1] súčiniteľ tlaku na hrane 

𝑓2𝐾 [1] súčiniteľ nerovnomerného rozloženia tlaku 
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PREUKÁZANIE STATICKEJ ÚNOSNOSTI POJAZDOVÉHO KOLESA  

Pre preukázanie statickej únosnosti pojazdového kolesa musí platiť podmienka podľa [8] 

st. 11: 

𝐹𝑆𝑑,𝑠𝐾 ≤ 𝐹𝑅𝑑,𝑠𝑊  podmienka (114) 

387,018 𝑘𝑁 ≤ 1 331,5216 𝑘𝑁 → vyhovuje 

kde: 

𝐹𝑆𝑑,𝑠𝐾 [𝑘𝑁] návrhová kontaktná sila statická     

𝐹𝑅𝑑,𝑠𝑊 [𝑘𝑁] návrhová kontaktná sila únosnosti statická pre pojazdové koleso    

 

5.2.2 KONTROLA STATICKEJ ÚNOSNOSTI KOĽAJNICE  

NÁVRHOVÁ KONTAKTNÁ SILA ÚNOSNOSTI STATICKÁ PRE KOĽAJNICU 

Koľajnica je vyrobená z materiálu 32CrMo12 (ČSN 15 230) z dôvodu vysokej tvrdosti 

a dobrej zvariteľnosti. Návrhová kontaktná sila únosnosti statická pre koľajnicu je pre čiarový 

styk určená podľa [8] st. 12 ako:  

𝐹𝑅𝑑,𝑠𝑅 =
(7 ∙ 𝐻𝐵𝑅)2

𝛾𝑚
∙

𝜋 ∙ 𝐷𝑊 ∙ 𝑏𝑟 ∙ (1 − 𝜈)2

𝐸𝑚
∙ 𝑓1𝐾 ∙ 𝑓2𝐾 

(115) 

𝐹𝑅𝑑,𝑠𝑅 =
(7 ∙ 300)2

1,1
∙

𝜋 ∙ 630 ∙ 76 ∙ (1 − 0,3)2

210 000
∙ 0,85 ∙ 0,85 = 1 887 077,0944 𝑁 

𝐹𝑅𝑑,𝑠𝑅 = 1 887,0771 𝑘𝑁 

kde: 

𝐻𝐵𝑅 [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2] tvrdosť prípustná k sústave jednotiek, podľa [17] st. 249 

𝛾𝑚 [1] všeobecný súčiniteľ rizika   

𝐷𝑊 [𝑚𝑚] priemer podjazdového kolesa v ose otáčania 

𝑏𝑟 [𝑚𝑚] efektívna nosná šírka   

𝜈 [1] koeficient radiálnej deformácie, pre oceľ 𝜈 = 0,3 podľa [8] st. 12 

𝑏𝑟 [𝑚𝑚] efektívna nosná šírka   

𝐸𝑚 [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2] ekvivalentný modul pružnosti, podľa [8] st. 11 tab. 2     

𝑓1𝐾 [1] súčiniteľ tlaku na hrane 

𝑓2𝐾 [1] súčiniteľ nerovnomerného rozloženia tlaku 

 

PREUKÁZANIE STATICKEJ ÚNOSNOSTI KOĽAJNICE 

Pre preukázanie statickej únosnosti koľajnice sa vychádza z rovnice (114) ktorá je v tvare : 

𝐹𝑆𝑑,𝑠𝐾 ≤ 𝐹𝑅𝑑,𝑠𝑅  podmienka 

387,018 𝑘𝑁 ≤ 1 887,0771  𝑘𝑁 → vyhovuje 
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kde: 

𝐹𝑆𝑑,𝑠𝐾 [𝑘𝑁] návrhová kontaktná sila statická     

𝐹𝑅𝑑,𝑠𝑅 [𝑘𝑁] návrhová kontaktná sila únosnosti statická pre koľajnicu    

 

5.2.3 KONTROLA ÚNAVOVEJ PEVNOSTI POJAZDOVÉHO KOLESA 

NÁVRHOVÁ KONTAKTNÁ SILA PRI ÚNAVE  

Sa podľa ČSN EN 13001-3-3 [8] st. 14 vypočíta pre pravidelné zaťaženie podľa ČSN EN 

13001-2 [2] so zahrnutím súčiniteľa rizika, ktorý je rovný v našom prípade hodnote jednej, 

pričom dynamické súčinitele sú rovné jednej ako sú čiastkové súčinitele bezpečnosti preto sa 

s nimi vo výpočte nebude uvažovať. Podobne ako pri výpočte návrhovej kontaktnej sily 

statickej sa celkové zaťaženie rozloží rovnomerne do pojazdových kolies. Potom návrhová 

sila pri únave je určená ako: 

𝐹𝑆𝑑,𝑓𝐾 =
𝑚𝑂 ∙ 𝑔 + (𝑚𝐵 + 𝑚𝑇) ∙ 𝑔

𝑖𝑤
∙ cos(𝛼𝐾) 

(116) 

𝐹𝑆𝑑,𝑓𝐾 =
37 000 ∙ 9,81 + (110 000 + 8 630) ∙ 9,81

6
∙ cos(5,26) 

𝐹𝑆𝑑,𝑓𝐾 = 253 231,9549 𝑁 ≅ 253,2 𝑘𝑁 

kde: 

𝑚𝑂 [𝑘𝑔] hmotnosť otoča 

𝑔 [𝑚 ∙ 𝑠−2] gravitačné zrýchlenie  

𝑚𝐵 [𝑘𝑔] hmotnosť normovaného bremena 

𝑚𝑇 [𝑘𝑔] hmotnosť priestorovej traverzy  

𝑖𝑤 [1] počet použitých pojazdových kolies 

𝛼𝐾 [°] uhol pôsobiacej sily 

 

REFERENČNÁ KONTAKTNÁ SILA POJAZDOVÉHO KOLESA   

Pre povrchovo kalený materiál sa určí podľa [8] st. 15 ako :   

𝐹𝑢𝑊 = (1,8 ∙ 𝑓𝑦)2 ∙
𝜋 ∙ 𝐷𝑊 ∙ 𝑏𝑟 ∙ (1 − 𝜈)2

𝐸𝑚
 

(117) 

𝐹𝑢𝑊 = (1,8 ∙ 420)2 ∙
𝜋 ∙ 630 ∙ 76 ∙ (1 − 0,3)2

210 000
= 372 348,3883 𝑁 

𝐹𝑢𝑊 = 372,3484 𝑘𝑁 

kde: 

𝑓𝑦 [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2] medza sklzu materiálu pod kaleným povrchom, podľa [8] st. 18 tab. A.1     

𝐷𝑊 [𝑚𝑚] priemer podjazdového kolesa v ose otáčania 

𝑏𝑟 [𝑚𝑚] efektívna nosná šírka   
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𝜈 [1] koeficient radiálnej deformácie, pre oceľ 𝜈 = 0,3 podľa [8] st. 12 

𝑏𝑟 [𝑚𝑚] efektívna nosná šírka   

𝐸𝑚 [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2] ekvivalentný modul pružnosti, podľa [8] st. 11 tab. 2     

 

PRIEMERNÉ PREMIESTNENIE 

Otoč sa pohybuje po kruhovej koľajnici pričom podľa zadania je požadovaný rozsah otáčania 

240° (+120°/−120°) čo sú 2 3⁄  obvodu kruhovej dráhy, po ktorej sa  bude otoč pohybovať. 

Na základe týchto informácií sa podľa upraveného vzťahu z ČSN EN 13001-1 [9] st. 17 určí 

priemerné premiestnenie ako dráha ktorú otoč pri pohybe prejde. 

𝑥 =
2

3
∙ 𝜋 ∙ 𝐷𝑂 

(118) 

𝑥 =
2

3
∙ 𝜋 ∙ 6 400 

𝑥 = 13 404,1287 𝑚𝑚 

kde: 

𝐷𝑂 [𝑚𝑚] priemer otoča 

 

CELKOVÝ POČET KONTAKTOV ODVALENIA PRE POJAZDOVÉ KOLESO   

Pre podjazdové koleso sa urči podľa [8] st. 16 ako: 

𝑖𝑡𝑜𝑡𝑊 =
1

𝑙𝑊
∙

2 ∙ 𝑥 ∙ 𝐶𝑐

𝜋 ∙ 𝐷𝑊
 

(119) 

𝑖𝑡𝑜𝑡𝑊 =
1

2
∙

2 ∙ 13 404,1287 ∙ 2 810 500

𝜋 ∙ 630
  

𝑖𝑡𝑜𝑡𝑊 = 1,9044 ∙ 107 

kde: 

𝑥 [𝑚𝑚] priemerne premiestnenie     

𝐶𝑐 [1] celkový počet pracovných cyklov za dobru životnosti žeriavu 

𝑙𝑊 [1] počet náhradných sad kolies, závislí na triede U podľa [8] st. 16 tab. 5, 

podľa [9] st. 16 tab. 2 žeriav spadá do kategórie U8  

𝐷𝑊 [𝑚𝑚] priemer podjazdového kolesa v ose otáčania 
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SÚČINITEĽ SPEKTRA KONTAKTNEJ SILY PRE POJAZDOVÉ KOLESO   

Podobne ako v kapitole 3.2.7 na st. 35 sa vychádza zo spektra zaťaženia podľa tab. 3. pre 

prehľadnosť sú v Tab. 8 zobrazené zaťaženia pôsobiace na kolesá podľa rovnice (116) kde sa  

dosadzovali hmotnosti bremena v závislosti na spektre zaťaženia.   

Tab. 8 Návrhové kontaktné sily pri únave pre bremena podľa spektra zaťaženia  

𝐹𝑆𝑑,𝑓𝐾100 253,2  𝑘𝑁 

𝐹𝑆𝑑,𝑓𝐾73 204,9   𝑘𝑁 

𝐹𝑆𝑑,𝑓𝐾50 204,9  𝑘𝑁 

𝐹𝑆𝑑,𝑓𝐾𝑇 127,9  𝑘𝑁 

 

Ako už bolo spomenuté v kap. 3.2.5 cyklus práce je zložený z dvoch pohybov pričom 

polovicu cyklu práce bude žeriav manipulovať len s hmotnosťou stáleho bremena 

a hmotnosťou šrotového koryta. Potom súčiniteľ spektra kontaktnej sily pre pojazdové koleso 

je určený podľa ČSN EN 13001-3-3 116 [8] st. 15 ako: 

𝑘𝑐𝑊 =
1

𝑖𝑡𝑜𝑡𝑊
∙ ∑ (

𝐹𝑆𝑑,𝑓𝐾𝑖

𝐹𝑆𝑑,𝑓𝐾
)

𝑚𝑖𝑡𝑜𝑡𝑊

𝑖=1

 

(120) 

kde: 

𝑖𝑡𝑜𝑡𝑊 [1] celkový počet odvalenia pre pojazdové koleso     

𝐹𝑆𝑑,𝑓𝐾𝑖 [𝑘𝑁] návrhová kontaktná sila pre zaťaženie 𝑖   

𝐹𝑆𝑑,𝑓𝐾 [𝑘𝑁] maximálna návrhová kontaktná sila pri únave 

𝑚 [1] exponent kontaktu koleso/koľajnica, podľa [8] st. 15  𝑚 = 3,33 

Z hľadiska prehľadnosti je súčiniteľ spektra kontaktnej sily pre pojazdové koleso rozdelený  

do čiastkových súčiniteľov spektra kontaktnej sily  v závislosti na zaťažení a dobe pôsobenia. 

Pričom sa vychádza z rovnice (120).   

Súčiniteľ spektra kontaktnej sily pre pojazdové koleso pri max. zaťažení podobu 30% času: 

𝑘𝑐𝑊100 =
1

𝑖𝑡𝑜𝑡𝑊
∙ ( ∑ (

𝐹𝑆𝑑,𝑓𝐾100

𝐹𝑆𝑑,𝑓𝐾
)

𝑚

+ ∑ (
𝐹𝑆𝑑,𝑓𝐾𝑇

𝐹𝑆𝑑,𝑓𝐾
)

𝑚0,15∙𝑖𝑡𝑜𝑡𝑊

𝑖=1

0,15∙𝑖𝑡𝑜𝑡𝑊

𝑖=1

) 

𝑘𝑐𝑊100 =
1

1,9044 ∙ 107
∙ ( ∑ (

253,2

253,2
)

3,33

+ ∑ (
127,9

253,2
)

3,33
0,15∙1,9044∙107

𝑖=1

0,15∙1,9044∙107

𝑖=1

) 

𝑘𝑐𝑊100 = 0,1654 

Súčiniteľ spektra kontaktnej sily pre pojazdové koleso pri 73% max. záťaže podobu 40% 

času: 
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 𝑘𝑐𝑊73 =
1

𝑖𝑡𝑜𝑡𝑊
∙ ( ∑ (

𝐹𝑆𝑑,𝑓𝐾73

𝐹𝑆𝑑,𝑓𝐾
)

𝑚

+ ∑ (
𝐹𝑆𝑑,𝑓𝐾𝑇

𝐹𝑆𝑑,𝑓𝐾
)

𝑚0,2∙𝑖𝑡𝑜𝑡𝑊

𝑖=1

0,2∙𝑖𝑡𝑜𝑡𝑊

𝑖=1

) 

𝑘𝑐𝑊73 =
1

1,9044 ∙ 107
∙ ( ∑ (

204,9

253,2
)

3,33

+ ∑ (
127,9

253,2
)

3,33
0,2∙1,9044∙107

𝑖=1

0,2∙1,9044∙107

𝑖=1

) 

𝑘𝑐𝑊73 = 0,0894 

Súčiniteľ spektra kontaktnej sily pre pojazdové koleso pri 50% max. záťaže podobu 30% 

času: 

𝑘𝑐𝑊50 =
1

𝑖𝑡𝑜𝑡𝑊
∙ ( ∑ (

𝐹𝑆𝑑,𝑓𝐾50

𝐹𝑆𝑑,𝑓𝐾
)

𝑚

+ ∑ (
𝐹𝑆𝑑,𝑓𝐾𝑇

𝐹𝑆𝑑,𝑓𝐾
)

𝑚0,15∙𝑖𝑡𝑜𝑡𝑊

𝑖=1

0,15∙𝑖𝑡𝑜𝑡𝑊

𝑖=1

) 

𝑘𝑐𝑊50 =
1

1,9044 ∙ 107
∙ ( ∑ (

204,9

253,2
)

3,33

+ ∑ (
127,9

253,2
)

3,33
0,15∙1,9044∙107

𝑖=1

0,15∙1,9044∙107

𝑖=1

) 

𝑘𝑐𝑊50 = 0,0504 

Potom celkový súčiniteľ spektra kontaktnej sily pre pojazdové koleso je určený ako: 

𝑘𝑐𝑊 = 𝑘𝑐𝑊100 + 𝑘𝑐𝑊73 + 𝑘𝑐𝑊50 

𝑘𝑐𝑊 = 0,1654 + 0,0894 + 0,0504 

𝑘𝑐𝑊 = 0,3052 

 

RELATÍVNY CELKOVÝ POČET KONTAKTOV ODVALENIA PRE POJAZDOVÉ KOLESO 

Podľa [8] st. 16. 

𝜈𝑐𝑊 =
𝑖𝑡𝑜𝑡𝑊

𝑖𝐷
 

(121) 

𝜈𝑐𝑊 =
1,9044 ∙ 107

6,4 ∙ 106
 

𝜈𝑐𝑊 = 2,9756 

kde: 

𝑖𝑡𝑜𝑡𝑊 [1] celkový počet odvalenia pre pojazdové koleso     

𝑖𝐷 [1] počet kontaktov odvalenia v referenčnom bode, [8] st. 16      
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PARAMETER HISTÓRIE KONTAKTNEJ SILY PRE POJAZDOVÉ KOLESO 

Podľa [8] st. 15. 

𝑠𝑐𝑊 = 𝑘𝑐𝑊 ∙ 𝜈𝑐𝑊 (122) 

𝑠𝑐𝑊 = 0,3052 ∙ 2,9756 

𝑠𝑐𝑊 = 0,9082 

kde: 

𝑘𝑐𝑊 [1] súčiniteľ spektra kontaktnej sily pre pojazdové koleso 

𝜈𝑐𝑊 [1] relatívny celkový počet kontaktov odvalenia pre pojazdové koleso      

 

SÚČINITEĽ ĎALŠÍCH VPLYVOV PRE KONTAKT 

Podľa [8] st. 17. 

𝑓𝑓𝐾 = 𝑓1𝑓𝐾 ∙ 𝑓2𝑓𝐾 ∙ 𝑓3𝑓𝐾 ∙ 𝑓4𝑓𝐾 

𝑓𝑓𝐾 = 0,85 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 0,95 

(123) 

𝑓𝑓𝐾 = 0.8075 

kde: 

𝑓1𝑓𝐾 [1] súčiniteľ tlaku na hrane pre únavu, podľa [8] st. 17  𝑓1𝑓𝐾 = 𝑓1𝐾 = 0.85 

𝑓2𝑓𝐾 [1] súčiniteľ nerovnomerného rozloženia tlaku pre únavu, podľa [8] st. 17 

𝑓3𝑓𝐾 [1] súčiniteľ priečenia, podľa [8] st. 17 

𝑓4𝑓𝐾 [1] súčiniteľ priečenia mechanického pohonu, podľa [8] st. 17 

 

NÁVRHOVÁ KONTAKTNÁ SILA ÚNOSNOSTI PRI ÚNAVE PRE POJAZDOVÉ KOLESO 

Podľa [8] st. 14. 

𝐹𝑅𝑑,𝑓𝑊 =
𝐹𝑢𝑊

𝛾𝑐𝑓 ∙ √𝑠𝑐𝑊
𝑚

∙ 𝑓𝑓𝐾 
(124) 

𝐹𝑅𝑑,𝑓𝑊 =
372,3484 

1,1 ∙ √0,9082
3,33 ∙ 0.8075 

𝐹𝑅𝑑,𝑓𝑊 = 281,3022 𝑘𝑁 

kde: 

𝐹𝑢𝑊 [𝑘𝑁] referenčná kontaktná sila pojazdového kolesa 

𝛾𝑐𝑓 [1] súčiniteľ kontaktnej únosnosti pri únave, podľa [8] st. 14 

𝑚 [1] exponent kontaktu koleso/koľajnica, podľa [8] st. 14 

𝑠𝑐𝑊 [1] parameter histórie kontaktnej sily pre pojazdové koleso 

𝑓𝑓𝐾 [1] súčiniteľ ďalších vplyvov pre kontakt 
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PREUKÁZANIE ÚNAVOVEJ PEVNOSTI POJAZDOVÉHO KOLESA  

Podľa [8] st. 14. 

𝐹𝑆𝑑,𝑓𝐾 ≤ 𝐹𝑅𝑑,𝑓𝑊  podmienka (125) 

253,2 𝑘𝑁 ≤ 281,3022 𝑘𝑁 → vyhovuje 

kde: 

𝐹𝑆𝑑,𝑓𝐾 [𝑘𝑁] maximálna návrhová kontaktná sila pri únave 

𝐹𝑅𝑑,𝑓𝑊 [𝑘𝑁] návrhová kontaktná sila únosnosti pri únave pre pojazdové koleso 

 

5.2.4 KONTROLA ÚNAVOVEJ PEVNOSTI KOĽAJNICE  

REFERENČNÁ KONTAKTNÁ SILA KOĽAJNICE   

Podľa [8] st. 15 ako :   

𝐹𝑢𝑅 = (3 ∙ 𝐻𝐵𝑅)2 ∙
𝜋 ∙ 𝐷𝑊 ∙ 𝑏𝑟 ∙ (1 − 𝜈)2

𝐸𝑚
 

(126) 

𝐹𝑢𝑅 = (3 ∙ 300)2 ∙
𝜋 ∙ 630 ∙ 76 ∙ (1 − 0,3)2

210 000
= 466 279,8128 𝑁 

𝐹𝑢𝑅 = 466,2898 𝑘𝑁 

kde: 

𝐻𝐵𝑅 [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2] tvrdosť prípustná k sústave jednotiek, podľa [17] st. 249 

𝐷𝑊 [𝑚𝑚] priemer podjazdového kolesa v ose otáčania 

𝑏𝑟 [𝑚𝑚] efektívna nosná šírka   

𝜈 [1] koeficient radiálnej deformácie, pre oceľ 𝜈 = 0,3 podľa [8] st. 12 

𝑏𝑟 [𝑚𝑚] efektívna nosná šírka   

𝐸𝑚 [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2] ekvivalentný modul pružnosti, podľa [8] st. 11 tab. 2     

 

CELKOVÝ POČET KONTAKTOV ODVALENIA PRE KOĽAJNICU 

Pre koľajnicu sa urči podľa [8] st. 16 ako: 

𝑖𝑡𝑜𝑡𝑅 = 2 ∙ 𝑛𝑤 ∙ 𝐶𝑐 (127) 

𝑖𝑡𝑜𝑡𝑅 = 2 ∙ 4 ∙ 2 810 500 

𝑖𝑡𝑜𝑡𝑅 = 2,2484 ∙ 107 

kde: 

𝑛𝑤 [1] celkový počet kolies prechádzajúcich cez uvažovaný bod na koľajnici, pri 

otáčaní 240° prejdú cez uvažovaný bod 4 pojazdové kolesá       

𝐶𝑐 [1] celkový počet pracovných cyklov za dobru životnosti žeriavu 
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SÚČINITEĽ SPEKTRA KONTAKTNEJ SILY PRE KOĽAJNICU 

Výpočet je identický ako v predchádzajúcej kapitole, vychádza sa z rovnice (120) pri 

uvažovaní celkového počtu kontaktov odvalenia pre koľajnicu ( 𝑖𝑡𝑜𝑡𝑅 ) pri rovnakých 

zaťažovacích podmienkach. Vypočítané čiastkové súčinitele spektra kontaktnej sily pre 

koľajnicu pre rôzne zaťaženia sú znázornené v Tab. 9       

Tab. 9 Súčiniteľ spektra kontaktnej sily pre koľajnicu pre rôzne zaťaženia 

𝑘𝑐𝑅100 0,1953 

𝑘𝑐𝑅73 0,1056 

𝑘𝑐𝑅50 0,0595 

 

Potom celkový súčiniteľ spektra kontaktnej sily pre koľajnicu je určený ako: 

𝑘𝑐𝑅 = 𝑘𝑐𝑅100 + 𝑘𝑐𝑅73 + 𝑘𝑐𝑅50 

𝑘𝑐𝑅 = 0,1953 + 0,1056 + 0,0595 

𝑘𝑐𝑅 = 0,3604 

 

RELATÍVNY CELKOVÝ POČET KONTAKTOV ODVALENIA PRE POJAZDOVÉ KOLESO 

Vychádza sa z rovnice (121) pri dosadení hodnôt pre koľajnicu. 

𝜈𝑐𝑅 =
𝑖𝑡𝑜𝑡𝑅

𝑖𝐷
 

𝜈𝑐𝑅 =
2,2484 ∙ 107

6,4 ∙ 106
 

𝜈𝑐𝑅 = 3,5131 

kde: 

𝑖𝑡𝑜𝑡𝑅 [1] celkový počet odvalenia pre koľajnicu 

𝑖𝐷 [1] počet kontaktov odvalenia v referenčnom bode, [8] st. 16      

 

PARAMETER HISTÓRIE KONTAKTNEJ SILY PRE POJAZDOVÉ KOLESO 

Vychádza sa z rovnice (122) pri dosadení hodnôt pre koľajnicu. 

𝑠𝑐𝑅 = 𝑘𝑐𝑅 ∙ 𝜈𝑐𝑅 

𝑠𝑐𝑅 = 0,3604 ∙ 3,5131 

𝑠𝑐𝑅 = 1,2661 
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kde: 

𝑘𝑐𝑅 [1] súčiniteľ spektra kontaktnej sily pre koľajnicu 

𝜈𝑐𝑅 [1] relatívny celkový počet kontaktov odvalenia pre koľajnicu      

 

NÁVRHOVÁ KONTAKTNÁ SILA ÚNOSNOSTI PRI ÚNAVE PRE KOĽAJNICU 

Vychádza sa z rovnice (124) pri dosadení hodnôt pre koľajnicu. 

𝐹𝑅𝑑,𝑓𝑅 =
𝐹𝑢𝑅

𝛾𝑐𝑓 ∙ √𝑠𝑐𝑅
𝑚

∙ 𝑓𝑓𝐾 

𝐹𝑅𝑑,𝑓𝑅 =
466,2898 

1,1 ∙ √1,2661
3,33 ∙ 0.8075 

𝐹𝑅𝑑,𝑓𝑅 = 318,8995 𝑘𝑁 

kde: 

𝐹𝑢𝑅 [𝑘𝑁] referenčná kontaktná sila koľajnice 

𝛾𝑐𝑓 [1] súčiniteľ kontaktnej únosnosti pri únave, podľa [8] st. 14 

𝑚 [1] exponent kontaktu koleso/koľajnica, podľa [8] st. 14 

𝑠𝑐𝑅 [1] parameter histórie kontaktnej sily pre koľajnicu 

𝑓𝑓𝐾 [1] súčiniteľ ďalších vplyvov pre kontakt 

 

PREUKÁZANIE ÚNAVOVEJ PEVNOSTI KOĽAJNICE  

Vychádza sa z rovnice (125). 

𝐹𝑆𝑑,𝑓𝐾 ≤ 𝐹𝑅𝑑,𝑓𝑅  podmienka 

253,3 𝑘𝑁 ≤ 318,8995 𝑘𝑁 → vyhovuje 

kde: 

𝐹𝑆𝑑,𝑓𝐾 [𝑘𝑁] maximálna návrhová kontaktná sila pri únave 

𝐹𝑅𝑑,𝑓𝑊 [𝑘𝑁] návrhová kontaktná sila únosnosti pri únave pre koľajnicu 

 

5.3 VÝPOČET MOTORU MECHANIZMU OTÁČANIA 

Z dôvodu tvaru otočnej časti rámu nie je nutné uvažovať o zaťažení vetrom nakoľko rám, a aj 

liace panvy sú symetrické a nevytvárajú žiadny prídavný moment od vetra. Šrotové koryto je 

mierne nesymetrické avšak táto nesymetria je tak malá že je ju možné zanedbať. 
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5.3.1 ŤAŽNÁ SILA MOTORU POTREBNÁ NA PREKONANIE PASÍVNYCH ODPOROV 

Podľa [12] st. 144. 

𝑇𝑂 =
(𝑚𝑂 + 𝑚𝐵 + 𝑚𝑇) ∙ 𝑔

𝑅𝑊
∙ (𝑒𝑂 + 𝑓č𝑊 ∙ 𝑟č𝑊) ∙ 𝜅𝑜 

(128) 

𝑇𝑂 =
(37 000 + 110 000 + 8 630) ∙ 9,81

0,315
∙ (6 ∙ 10−4 + 0,03 ∙ 0,07) ∙ 1,4 

𝑇𝑂 = 18 320,7636 𝑁 

kde: 

𝑚𝑂 [𝑘𝑔] hmotnosť otoča 

𝑚𝐵 [𝑘𝑔] hmotnosť normovaného bremena 

𝑚𝑇 [𝑘𝑔] hmotnosť priestorovej traverzy  

𝑔 [𝑚 ∙ 𝑠−2] gravitačné zrýchlenie  

𝑅𝑊 [𝑚] priemer podjazdového kolesa v ose  

𝑒𝑂 [𝑚] rameno valivého odporu,  podľa [12] st. 144 

𝑓č𝑊 [1] súčiniteľ čapového trenia pojazdových kolies,  podľa [12] st. 144 

𝑟č𝑊 [𝑚] polomer čapu pojazdového kolesa  

𝜅𝑜 [1] súčiniteľ prídavných odporov, podľa [12] st. 144 

 

5.3.2 MOMENT NA PREKONANIE PASÍVNYCH ODPOROV 

Podľa [12] st. 144. 

𝑀𝑇 = 𝑇𝑂 ∙ 𝑅𝑅 (129) 

𝑀𝑇 = 18 320,7636 ∙ 3,2 

𝑀𝑇 = 58 626,4435  𝑁 ∙ 𝑚 

kde: 

𝑇𝑂 [𝑁] ťažná sila motoru potrebná na prekonanie pasívnych odporov 

𝑅𝑅 [𝑚] polomer zakrúženej koľajnice  

 

5.3.3 POTREBNÝ VÝKON MOTORU NA PREKONANIE PASÍVNYCH ODPOROV 

Podľa [12] st. 144. 

𝑃𝑂 =
𝑀𝑇 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑂

60 ∙ 1 000 ∙ 𝜂𝑐𝑂
 

(130) 

𝑃𝑂 =
58 626,4435 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 1,9

60 ∙ 1 000 ∙ 0,96
 

𝑃𝑂 = 12,1508 𝑘𝑊 
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kde: 

𝑀𝑇 [𝑁 ∙ 𝑚] moment na prekonanie pasívnych účinkov 

𝑛𝑂 [𝑚𝑖𝑛−1] rýchlosť otáčania otoča, zo zadania 

𝜂𝑐𝑂 [1] celková mechanická účinnosť, účinnosť 3-stupňovej prevodky [21]   

 

5.3.4 VOĽBA MOTORU MECHANIZMU OTÁČANIA 

Na základe vypočítaného potrebného výkonu vyššie je zvolený trojfázový asynchrónny motor 

s krúžkovou kotvou od firmy SIEMES, s označením P160L06 [20] a menovitý výkonom 

10 𝑘𝑊, motor je konštruovaný na teploty okolia −30°𝐶 až +50°𝐶. Na mechanizmus otáčania 

budú použité dva tieto motory, parametre motoru sú znázornené v Tab. 10.    

Tab. 10 Parametre motoru SIEMENS P160L06 [20] 

Menovitý výkon 𝑃𝑚𝑂 [𝑘𝑊] 10 

Menovité otáčky 𝑛𝑚𝑂 [𝑚𝑖𝑛−1] 955 

Menovitý krútiaci moment 𝑀𝑒𝑙𝑂 [𝑁 ∙ 𝑚] 100 

Maximálny krútiaci moment 𝑀𝑀𝐴𝑋𝑒𝑙𝑂 [𝑁 ∙ 𝑚] 380 

Momentová preťažitelnosť 𝜉𝑂 [1] 3,8 

Zaťažovateľnosť 휀𝑂 [%] 40 

Moment zotrvačnosti 𝐼𝑚𝑂 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] 0,156 

Priemer hriadele 𝑑𝑚𝑂 [𝑚𝑚] 42 

Hmotnosť 𝑚𝑚𝑂 [𝑘𝑔] 175 

 

5.4 VÝPOČET POTREBNÝCH PARAMETROV PREVODOVKY MECHANIZMU 

OTÁČANIA 

5.4.1 OTÁČKY POJAZDOVÉHO KOLESA 

Pri výpočte sa vychádza zo známeho vzťahu pre výpočet rýchlosti hmotného bodu 

pohybujúceho sa po kružnici.   

𝑣𝑂 = 𝜔𝑂 ∙ 𝑅𝑂 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑂 ∙
𝐷𝑂

2
 

(131) 

 

Obr. 25 Schéma rozloženia rýchlosti  
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Rýchlosti z Obr. 25 sú rovnako veľké, potom otáčky pojazdové kolesa dostaneme po upravení 

rovnice (131) na tvar: 

𝑛𝑊 =
𝑛𝑂 ∙ 𝐷𝑂

𝐷𝑊
 

𝑛𝑊 =
1,9 ∙ 6 400

6 30
 

𝑛𝑊 = 19,3016 𝑚𝑖𝑛−1  

kde: 

𝑛𝑂 [𝑚𝑖𝑛−1] rýchlosť otáčania otoča, zo zadania 

𝐷𝑂 [𝑚𝑚] priemer otoča 

𝐷𝑊 [𝑚𝑚] priemer podjazdového kolesa v ose otáčania 

 

5.4.2 POŽADOVANÝ PREVODOVÝ POMER PREVODOVKY 

𝑖𝑝𝑂 =
𝑛𝑚𝑂

𝑛𝑊
 (132) 

𝑖𝑝𝑂 =
955

19,3016
 

𝑖𝑝𝑂 = 49,4778 

kde: 

𝑛𝑚𝑂 [𝑚𝑖𝑛−1] menovité otáčky motoru otoču, z Tab. 10  

𝑛𝑊 [𝑚𝑖𝑛−1] otáčky pojazdového kolesa 

 

5.4.3 MINIMÁLNY VÝSTUPNÝ MOMENT PREVODOVKY   

Výpočet je realizovaný podľa katalógu výrobcu [21]. Najskôr je za potreby vypočítať 

prevádzkový krútiaci moment, ktorý sa vypočítava podľa [21] st. 85 ako: 

𝑀𝐾2𝑂 =
𝑃𝑚𝑂 ∙ 9550 ∙ 𝜂𝑐𝑂

𝑛𝑊
 

(133) 

𝑀𝐾2𝑂 =
10 ∙ 9550 ∙ 0,96

19,3016
 

𝑀𝐾2𝑂 = 4 749,8653 𝑁 ∙ 𝑚 

kde: 

𝑃𝑚𝑂 [𝑘𝑊] menovitý výkon motoru otoča, z Tab. 10  

𝜂𝑐𝑂 [1] celková mechanická účinnosť, účinnosť 3-stupňovej prevodky [21]   

𝑛𝑊 [𝑚𝑖𝑛−1] otáčky pojazdového kolesa 



BRNO 2021 

 

 

88 
 

NÁVRH MECHANIZMU OTÁČANIA 

 

 

Minimálny výstupný moment prevodovky otoču je určený podľa [21] st. 89 ako: 

𝑀𝐾2𝑚𝑖𝑛𝑂 = 𝑀𝐾2𝑂 ∙ 𝐹𝑆𝑚𝑖𝑛 (134) 

𝑀𝐾2𝑚𝑖𝑛𝑂 = 4 749,8653 ∙ 2 = 9 499,7306 𝑁 ∙ 𝑚 

𝑀𝐾2𝑚𝑖𝑛𝑂 = 9 499,7306 𝑁 ∙ 𝑚 

kde: 

𝑀𝐾2𝑂 [𝑁 ∙ 𝑚] prevádzkový krútiaci moment  

𝐹𝑆𝑚𝑖𝑛 [1] servisný súčiniteľ špecifický pre danú aplikáciu, podľa [21]   

 

5.4.4 VOĽBA PREVODOVKY MECHANIZMU OTÁČANIA 

Na základe potrebného prevodového pomeru a minimálneho výstupného momentu je zvolená 

prevodovka od firmy SEW [21] z typovým označením X3TS120/HU/B Obr. 26, jedná sa 

o kuželočelnú prevodovku určenú pre vertikálnu montáž. Parametre zvolenej prevodovky sú 

uvedené Tab. 11. 

Tab. 11 Parametre prevrevodovky mechanyzmu otáčania  SEW-X3TS120/HU/B[21] 

Menovitý prevodový pomer 𝑖𝑛𝑂 [1] 50 

Skutočný prevodový pomer 𝑖𝑝𝑂 [1] 47,92 

Menovitý výstupný krútiaci moment 𝑀𝑁2𝑂 [𝑘𝑁 ∙ 𝑚] 12,8 

Max. vstupné otáčky 𝑛1𝑂 [𝑚𝑚−1] 1 000 

Výstupné otáčky 𝑛2𝑂 [𝑚𝑚−1] 21 

Menovitý výkon 𝑃𝑁1𝑂 [𝑘𝑊] 29 

Menovitý teplotný výkon 𝑃𝑇𝐻𝑂 [𝑘𝑊] 42 

Priemer vstupnej hriadele  𝐷1𝑂 [𝑚𝑚] 38 

Priemer výstupnej hriadele 𝐷2𝑂 [𝑚𝑚] 100 

Moment zotrvačnosti vstupnej hriadele 𝐼𝑝𝑂1 [[𝑘𝑔 ∙ 𝑚2]] 0,0046 

Hmotnosť 𝑚𝑝𝑂 [𝑘𝑔] 375 

 

 

Obr. 26 Prevodovka mechanizmu otáčania SEW-X3TS120/HU/B[21]   
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5.4.5 SKUTOČNÉ OTÁČKY POJAZDOVÉHO KOLESA 

𝑛𝑊𝑆 =
𝑛𝑚𝑂

𝑖𝑝𝑂
 (135) 

𝑛𝑊𝑆 =
955

47,92
 

𝑛𝑊𝑆 = 19,9291 𝑚𝑖𝑛−1 

kde: 

𝑛𝑚𝑂 [𝑚𝑖𝑛−1] menovité otáčky motoru otoča, z Tab. 10  

𝑖𝑝𝑂 [1] skutočný prevodový pomer prevodovky mechanizmu otáčania, z Tab. 11    

 

5.4.6 SKUTOČNÁ RÝCHLOSŤ OTÁČANIA OTOČA  

𝑛𝑂𝑆 =
𝑛𝑊𝑆 ∙ 𝐷𝑊

𝐷𝑂
 

(136) 

𝑛𝑂𝑆 =
19,9291 ∙ 630

6 400
 

𝑛𝑂𝑆 = 1,9618 𝑚𝑖𝑛−1 

kde: 

𝑛𝑊𝑆 [𝑚𝑖𝑛−1] skutočné otáčky podjazdového kolesa  

𝐷𝑂 [𝑚𝑚] priemer otoča 

𝐷𝑊 [𝑚𝑚] priemer podjazdového kolesa v ose otáčania 

Odchýlka skutočnej rýchlosti otáčania od požadovanej rýchlosti otáčania , je nižšia ako 6% 

(1,9 ± 0,114 𝑜𝑡 𝑚𝑖𝑛⁄ ) tak ako udáva literatúra [12]. Z čoho vyplýva, že zvolená prevodovka 

vyhovuje požiadavkám.  

 

5.5 KONTROLA ROZBEHOVÉHO MOMENTU MOTORU 

Podobne ako v kapitole 5.3 sa neuvažujú účinky vetru. 

 

5.5.1  MOMENT ZOTRVAČNOSTI BREMENA  

Je daný súčtom momentu zotrvačnosti šrotového koryta a momentu zotrvačnosti šrotového 

materiálu. Moment zotrvačnosti šrotového materiálu je určený približne pomocou výpočtu 

momentu zotrvačnosti kvádru podľa [16]. Pričom je uvažované rovnomerné rozloženie 

materiálu v objeme šrotového koryta.        

𝐼𝐵 = 𝐼š𝑘 + (
𝑚š𝑚

12
∙ (𝑎š𝑘

2 + 𝑏š𝑘
2)) 

(137) 
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𝐼𝐵 = 366 000 + (

77 000

12
∙ (9,922 + 2,982)) = 1 054 423,6333 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

𝐼𝐵 = 10,54 ∙ 105 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

kde: 

𝐼š𝑘 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] moment zotrvačnosti šrotového koryta, poskytnutý firmou 

𝑚š𝑚 [𝑘𝑔] hmotnosť šrotového materiálu 

𝑎š𝑘 [𝑚] dĺžka šrotového koryta 

𝑏š𝑘 [𝑚] šírka šrotového koryta 

 

5.5.2 MOMENT ZRÝCHĽUJÚCICH SÍL OTÁČAJÚCICH SA OKOLO OSI OTÁČANIA   

Na určenie tohto mementu je rozhodujúca doba rozbehu, ktorá je určená podľa [12] st. 140 

tab. 2.20 ktorá udáva doporučené doby rozbehu v závislosti na rýchlosti. Skutočná rýchlosť 

pojazdového kolesa  je určená z rovnice (131) ako:  

𝑣𝑊𝑆 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑊𝑆 ∙
𝐷𝑊

2
 

𝑣𝑊𝑆 = 𝜋 ∙
19,9291

60
∙

6 30

1000
 

𝑣𝑊𝑆 = 0,6574 𝑚 ∙ 𝑠−1 

kde: 

𝑛𝑊𝑆 [𝑚𝑖𝑛−1] skutočné otáčky podjazdového kolesa  

𝐷𝑊 [𝑚𝑚] priemer podjazdového kolesa v ose otáčania 

Vypočítaná rýchlosť sa nenachádza v tabuľke, a preto bola nutná interpolácia na základe 

ktorej nám vyšla doba rozbehu 𝑡𝑎 = 3,32 𝑠 . Keďže žeriav bude pracovať vo vonkajšom 

prostredí tak podľa [12] st. 140 je nutné, aby doba rozbehu bola o 40% väčšia.  

𝑡𝑟𝑂 = 𝑡𝑎 + 0,4 ∙ 𝑡𝑎 (138) 

𝑡𝑟𝑂 = 3,32 + 0,4 ∙ 3,32 = 4,648 𝑠 

𝑡𝑟𝑂 = 4,648 𝑠 

Keďže žeriav prevádzke bude manipulovať aj s roztaveným kovom tak podľa [12] st. 140 

žeriav, ktorý manipuluje s roztaveným kovom nesmie bez zvláštnych opatrení prekročiť 

zrýchlenie 0,2 𝑚 ∙ 𝑠−2 .  

𝑎𝑟𝑂 =
𝑣𝑊𝑆

𝑡𝑟𝑂
 (139) 

𝑎𝑟𝑂 =
0,6574 

4,648 
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 𝑎𝑟𝑂 = 0,1414 𝑚 ∙ 𝑠−2 

kde: 

𝑣𝑊𝑆 [𝑚 ∙ 𝑠−1] skutočná rýchlosť pojazdového kolesa 

𝑡𝑟𝑂 [𝑠] dobra rozbehu otoča 

𝑎𝑟𝑂 [𝑚 ∙ 𝑠−2] zrýchlenie otoča 

Zrýchlenie otoča nepresiahlo hodnotu 0,2 𝑚 ∙ 𝑠−2, doba rozbehu vyhovuje obmedzeniu pre 

žeriavy manipulujúce s roztaveným kovom. 

Moment zrýchľujúcich síl otáčajúcich sa okolo osi otáčania sa urči podľa [12] st. 145 ako:  

𝑀1𝑧 =
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑂𝑆

𝑡𝑟𝑂
∙ (𝐼𝐵 + 𝐼𝑇 + 𝐼𝑂) 

(140) 

𝑀1𝑧 =
2 ∙ 𝜋 ∙ 1,9618

60 ∙ 4,648
∙ (10,54 ∙ 105 + 7,58 ∙ 104 + 5,42 ∙ 105) 

𝑀1𝑧 = 73 891,6018 𝑁 ∙ 𝑚 

kde: 

𝑛𝑂𝑆 [𝑚𝑖𝑛−1] skutočná rýchlosť otáčania otoča 

𝑡𝑟𝑂 [𝑠] dobra rozbehu otoča 

𝐼𝐵 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] moment zotrvačnosti bremena 

𝐼𝑇 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] moment zotrvačnosti priestorovej traverzy, z programu Autodesk 

Inventor 2021 

𝐼𝑂 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] moment zotrvačnosti otoča, z programu Autodesk Inventor 2021 

 

5.5.3 MOMENT ZOTRVAČNÝCH SÍL HMÔT ROTUJÚCICH NA HRIADELI MOTORU      

Podľa [12] st. 145. 

𝑀2𝑧 = 𝛼𝑠 ∙ (𝐼𝑚𝑂 + 𝐼𝑝𝑂1 + 𝐼𝑝𝑚𝑂) ∙
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑚𝑂

𝑡𝑟𝑂
 

(141) 

𝑀2𝑧 = 1 ∙ (0,156 + 0,1417 + 0,0046) ∙
2 ∙ 𝜋 ∙ 955

60 ∙ 4,648
 

𝑀2𝑧 = 6,5044 𝑁 ∙ 𝑚 

kde: 

𝛼𝑠 [1] súčiniteľ ostatných rotujúcich hmôt, keď že sú známe všetky momenty 

zotrvačnosti je súčiniteľ rovný 1 

𝐼𝑚𝑂 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] moment zotrvačnosti hriadele motoru otoča  

𝐼𝑝𝑂1 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] moment zotrvačnosti vstupnej hriadele prevodovky otoča 

𝐼𝑝𝑚𝑂 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] moment zotrvačnosti spojky medzi prevodovkou a motorom otoča 

𝑛𝑚𝑂 [𝑚𝑖𝑛−1] menovité otáčky motoru otoča 

𝑡𝑟𝑂 [𝑠] dobra rozbehu otoča 
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5.5.4 CELKOVÝ PREVODOVÝ POMER MECHANIZMU OTÁČANIA  

Celkový prevodový pomer mechanizmu otáčania je daný súčinom prevodového pomeru 

prevodovky a prevodového pomeru medzi otočom a podjazdovým kolesom. 

𝑖𝑐𝑂 = 𝑖𝑃𝑂 ∙
𝐷𝑂

𝐷𝑊
 

(142) 

𝑖𝑐𝑂 = 47,92 ∙
6 400

630
 

𝑖𝑐𝑂 = 486,8063 

kde: 

𝑖𝑝𝑂 [1] skutočný prevodový pomer prevodovky mechanizmu otáčania   

𝐷𝑂 [𝑚𝑚] priemer otoča 

𝐷𝑊 [𝑚𝑚] priemer podjazdového kolesa v ose otáčania 

 

5.5.5 POTREBNÝ ROZBEHOVÝ MOMENT 

Vzhľadom na použitie dvoch pohonov na mechanizmus otáčania je za potreby zahrnúť vplyv 

momentu zotrvačných síl hmôt rotujúcich na hriadeli motoru dvakrát. Podľa [12] st. 145. 

𝑀𝑟𝑜𝑧𝑂 =
(𝑀𝑇 + 𝑀1𝑧)

𝑖𝑐𝑂 ∙ 𝜂𝑐𝑂
+ 2 ∙ 𝑀2𝑧 

(143) 

𝑀𝑟𝑜𝑧𝑂 =
(58 626,4435 + 73 891,6018)

486,8063 ∙ 0,96
+ 2 ∙ 6,5044 = 296,5705 𝑁 ∙ 𝑚 

𝑀𝑟𝑜𝑧𝑂 = 297 𝑁 ∙ 𝑚 

kde: 

𝑀𝑇  [𝑁 ∙ 𝑚] moment na prekonanie pasívnych účinkov 

𝑀1𝑧 [𝑁 ∙ 𝑚] moment zrýchľujúcich síl otáčajúcich sa okolo osi otáčania 

𝑖𝑐𝑂 [1] celkový prevodový pomer mechanizmu otoča 

𝜂𝑐𝑂 [1] celková mechanická účinnosť otoču   

𝑀2𝑧 [𝑁 ∙ 𝑚] momentu zotrvačných síl hmôt rotujúcich na hriadeli motoru 

 

5.5.6 SÚČINITEĽ STREDNÉHO SPÚŠŤACIEHO MOMENTU MOTORU OTOČA 

𝜅𝑂 =
𝜉𝑂 + 1,1

2
 

(144) 

𝜅𝑂 =
3,8 + 1,1

2
 

𝜅𝑂 = 2,45 
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kde: 

𝜉𝑂 [1] momentová preťažiteľnosť motoru otoča 

 

5.5.7 KONTROLA ROZBEHOVÉHO MOMENTU MOTORU  

Na otoč sú použite dva podjazdové motory, potom je podmienka podľa [12] st. 145 v tvare: 

𝑀𝑟𝑜𝑧𝑂  ≤ 2 ∙ 𝜅𝑂 ∙ 𝑀𝑒𝑙𝑂  podmienka (145) 

297 ≤ 2 ∙ 2,45 ∙ 100 

297 𝑁 ∙ 𝑚 ≤ 490 𝑁 ∙ 𝑚  → vyhovuje  

kde: 

𝑀𝑟𝑜𝑧𝑂 [𝑁 ∙ 𝑚] potrebný rozbehový moment motoru otoča 

𝜅𝑂 [1] súčiniteľ stredného spúšťacieho momentu motoru otoču 

𝑀𝑒𝑙𝑂 [𝑁 ∙ 𝑚] menovitý moment motoru otoča 

 

 

5.6 KONTROLA PREKĹZNUTIA  

Kontrola prekĺznutia bude kontrolovaná pri uvažovaní maximálneho zaťaženia bremenom, 

a taktiež bez zaťaženia od bremena kedy je uvažovaná len hmotnosť otoča a priestorovej 

traverzy.      

 

 

5.6.1 SUMA ŤAŽNÝCH SÍL REDUKOVANÁ NA KOLESO PRI MAX. ZAŤAŽENÍ 

Podľa [12] st. 140.  

𝑇𝑊 = 𝑇𝑂 + 𝑇1𝑧 + 𝑇2𝑧 = 𝑇𝑂 +
𝑀1𝑧

𝑅𝑅
+

𝑀2𝑧 ∙ 𝑖𝑃𝑂 ∙ 𝜂𝑐𝑂

𝑅𝑊
 

(146) 

𝑇𝑊 = 18 320,7636 +
73 891,6018

3,2
+

6,5044 ∙ 47,92 ∙ 0,96 

0,315
= 42 361,8041 𝑁 

𝑇𝑊 = 42 362 𝑁 

kde: 

𝑇𝑂 [𝑁] ťažná sila motoru potrebná na prekonanie pasívnych odporov 

𝑇1𝑧 [𝑁] ťažná sila od zrýchľujúcich síl otáčajúcich sa okolo osi otáčania 

𝑇2𝑧 [𝑁] ťažná sila od zotrvaných síl hmôt rotujúcich na hriadeli motoru  

𝑀1𝑧 [𝑁 ∙ 𝑚] moment zrýchľujúcich síl otáčajúcich sa okolo osi otáčania 

𝑅𝑅 [𝑚] polomer zakrúženej koľajnice  

𝑀2𝑧 [𝑁 ∙ 𝑚] momentu zotrvačných síl hmôt rotujúcich na hriadeli motoru 

𝑅𝑊 [𝑚] priemer podjazdového kolesa v ose  
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5.6.2 ADHÉZNA SILA OTOČA PRI MAX. ZAŤAŽENÍ 

Táto sila je určená ako súčet tlakových síl pôsobiacich na hnacie kolesá [12] st. 140.  

𝐾𝑎𝑑ℎ =
𝑚𝑂 + 𝑚𝑇 + 𝑚𝐵

𝑖𝑊
∙ 𝑔 ∙ 𝑖𝑊ℎ 

(147) 

𝐾𝑎𝑑ℎ =
37 000 + 8 630 + 110 000

6
∙ 9,81 ∙ 2 

𝐾𝑎𝑑ℎ = 508 910,1 𝑁 

kde: 

𝑚𝑂 [𝑘𝑔] hmotnosť otoča 

𝑚𝑇 [𝑘𝑔] hmotnosť priestorovej traverzy  

𝑚𝐵 [𝑘𝑔] hmotnosť normovaného bremena 

𝑖𝑤 [1] počet použitých pojazdových kolies  

𝑔 [𝑚 ∙ 𝑠−2] gravitačné zrýchlenie  

𝑖𝑊ℎ [1] počet hnaných kolies 

 

5.6.3 KONTROLA PREKĹZNUTIA PRI MAX. ZAŤAŽENÍ 

Podľa [12] st. 140.  

𝐾𝑎𝑑ℎ ∙ 𝑓 ≥ 𝑇𝑊  podmienka (148) 

508 910,1 ∙ 0,12 ≥ 42 362  

61 069,212 𝑁 ≥ 42 362 𝑁 → vyhovuje  

kde: 

𝐾𝑎𝑑ℎ [𝑁] adhézna sila otoča pri max. zaťažení 

𝑓 [1] súčiniteľ trenia pre žeriavy na voľnom priestranstve , [12] st. 140 

𝑇𝑊 [𝑘𝑔] suma ťažných síl redukovaných na koleso pri max. zaťažení 

 

5.6.4 KONTROLA PREKĹZNUTIA BEZ ZAŤAŽENIA BREMENOM 

Postup výpočtu je rovnaký ako pri výpočte s maximálnym zaťažením avšak nie je uvažovaná 

hmotnosť normovaného bremena ani moment zotrvačnosti, ktorý toto bremeno vytvára. 

Potom platí podmienka z rovnice (147) ktorá je v tvare: 

𝐾𝑎𝑑ℎ1 ∙ 𝑓 ≥ 𝑇𝑊1  podmienka 

149 9210,1 ∙ 0,12 ≥ 14 854,6149 

17 905,212 𝑁 ≥ 14 854,6149 𝑁 → vyhovuje  

kde: 
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𝐾𝑎𝑑ℎ1 [𝑁] adhézna sila otoča bez zaťaženia bremenom 

𝑓 [1] súčiniteľ trenia pre žeriavy na voľnom priestranstve , [12] st. 140 

𝑇𝑊1 [𝑘𝑔] suma ťažných síl redukovaných na koleso bez zaťaženia bremenom 

 

5.7 KONTROLA PREVODOVKY MECHANIZMU OTÁČANIA 

Prevodovku od firmy SEW je nutné podľa katalógu [21] skontrolovať na špičkové zaťaženie 

a na odvod tepla z prevodky. Kontrolka bola prevadená rovnakým spôsobom ako pri 

prevodovke zdvihu (kap. 4.6). 

5.7.1  KONTROLA ŠPIČKOVÉHO ZAŤAŽENIA  

Hodnoty boli vypočítané rovnakým spôsob ako v kap. 4.6.1.    

𝑀𝐾2𝑚𝑎𝑂 ≤ 𝑀𝐾2𝑑𝑜𝑣𝑂  podmienka (149) 

8 281 𝑁 ∙ 𝑚 ≤ 12 800 𝑁 ∙ 𝑚 → vyhovuje  

kde: 

𝑀𝐾2𝑚𝑎𝑂 [𝑁 ∙ 𝑚] špičkový moment prevodky otoča 

𝑀𝐾2𝑑𝑜𝑣𝑂 [𝑁 ∙ 𝑚] dovolený špičkový moment prevodovky otoča 

 

 

5.7.2 KONTROLA ODVODU TEPLA Z PREVODOVKY   

Hodnoty boli vypočítané rovnakým spôsob ako v kap. 4.6.2 

𝑃𝑇𝑂 ≥ 𝑃𝑚𝑂  podmienka (150) 

30,55 𝑘𝑊 ≥ 10 𝑘𝑊 → vyhovuje  

kde: 

𝑃𝑇𝑂 [𝑘𝑊] tepelný výkon prevodovky otoča 

𝑃𝑚𝑂 [𝑘𝑊] menovitý výkon motoru otoča 

 

5.8 VÝPOČET PARAMETROV A VOĽBA BRZDY MECHANIZMU OTÁČANIA 

5.8.1 DOBA BRZDENIA MECHANIZMU OTÁČANIA 

Pri výpočte sa vychádza z maximálneho dovoleného spomalenia, ktoré pre žeriavy 

manipulujúce s roztaveným kovom nesmie prekročiť hodnotu 0,2 𝑚 ∙ 𝑠−2. [12] st. 140. 

𝑡𝑏𝑘𝑂 =
𝑣𝑊𝑆

𝑎𝑏𝑘𝑂
 (151) 

𝑡𝑏𝑘𝑂 =
0,6547

0,2
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𝑡𝑏𝑘𝑂 = 3,2735 𝑠 

kde: 

𝑣𝑊𝑆 [𝑚 ∙ 𝑠−1] skutočná rýchlosť pojazdového kolesa 

𝑎𝑏𝑘𝑂 [𝑚 ∙ 𝑠−2] kritické spomalenie otoča 

 

5.8.2 MOMENT ZRÝCHĽUJÚCICH SÍL OTÁČAJÚCICH SA OKOLO OSI OTÁČANIA  PRI BRZDENÍ 

Podlá [12] st. 146. 

𝑀1𝑧𝐵 = (𝐼𝐵 + 𝐼𝑇 + 𝐼𝑂) ∙
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑂𝑆

𝑡𝑏𝑘𝑂
 

(152) 

𝑀1𝑧𝐵 = (10,54 ∙ 105 + 7,58 ∙ 104 + 5,42 ∙ 105) ∙
2 ∙ 𝜋 ∙ 1,9618

60 ∙ 3,2735 
 

𝑀1𝑧𝐵 = 104 917,7227 𝑁 ∙ 𝑚 

kde: 

𝐼𝐵 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] moment zotrvačnosti bremena 

𝐼𝑇 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] moment zotrvačnosti priestorovej traverzy, z programu Autodesk 

Inventor 2021 

𝐼𝑂 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] moment zotrvačnosti otoču, z programu Autodesk Inventor 2021 

𝑛𝑂𝑆 [𝑚𝑖𝑛−1] skutočná rýchlosť otáčania otoča 

𝑡𝑏𝑘𝑂 [𝑠] doba brzdenia otoča 

𝑖𝑐𝑂 [1] celkový prevodový pomer mechanizmu otoča 

𝜂𝑐𝑂 [1] celková mechanická účinnosť otoču   
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5.8.3 MOMENT ZOTRVAČNÝCH SÍL HMÔT ROTUJÚCICH NA HRIADELI MOTORU PRI BRZDENÍ      

Podľa [12] st. 146 

𝑀2𝑧𝐵 = 𝛼𝑠 ∙ (𝐼𝑚𝑂 + 𝐼𝑝𝑂1 + 𝐼𝑝𝑚𝑂) ∙
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑚𝑂

𝑡𝑏𝑘𝑂
 

(153) 

𝑀2𝑧𝐵 = 1 ∙ (0,156 + 0,1417 + 1,175) ∙
2 ∙ 𝜋 ∙ 955

60 ∙ 3,2735
 

𝑀2𝑧𝐵 = 9,2534 𝑁 ∙ 𝑚 

kde: 

𝛼𝑠 [1] súčiniteľ ostatných rotujúcich hmôt, keď že sú známe všetky momenty 

zotrvačnosti je súčiniteľ rovný 1 

𝐼𝑚𝑂 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] moment zotrvačnosti hriadele motoru otoča  

𝐼𝑝𝑂1 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] moment zotrvačnosti vstupnej hriadele prevodovky otoča 

𝐼𝑝𝑚𝑂 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] moment zotrvačnosti spojky medzi prevodovkou a motorom otoča 

𝑛𝑚𝑂 [𝑚𝑖𝑛−1] menovité otáčky motoru otoča 

𝑡𝑏𝑘𝑂 [𝑠] dobra brzdenia 

 

5.8.4 POTREBNÝ BRZDNÝ MOMENT  

Podlá [12] st. 146 

𝑀𝑝𝐵𝑂 = 𝑀1𝑧𝐵 ∙
𝜂𝑐𝑂

𝑖𝑐𝑂
+ 2 ∙ 𝑀2𝑧𝐵 − 𝑀𝑇 ∙

𝜂𝑐𝑂

𝑖𝑐𝑂
 (154) 

𝑀𝑝𝐵𝑂 = 104 917,7227 ∙
0,96

486,8063
+ 2 ∙ 9,2534 − 58 626,4435 ∙

0,96

486,8063
 

𝑀𝑝𝐵𝑂 = 109,7958 𝑁 ∙ 𝑚 

kde: 

𝑀1𝑧𝐵 [𝑁 ∙ 𝑚] moment zrýchľujúcich síl otáčajúcich sa okolo osi otáčania pri brzdení 

𝑀2𝑧 [𝑁 ∙ 𝑚] momentu zotrvačných síl hmôt rotujúcich na hriadeli motoru pri brzdení 

𝑀𝑇  [𝑁 ∙ 𝑚] moment na prekonanie pasívnych účinkov 

𝑖𝑐𝑂 [1] celkový prevodový pomer mechanizmu otoča 

𝜂𝑐𝑂 [1] celková mechanická účinnosť otoču   

 

5.8.5 VOĽBA BRZDY MECHANIZMU OTÁČANIA  

Na základe vypočítaného potrebného brzdného momentu sú zvolené dve čeľusťové brzdy 

z ELHY od firmy SIBRE s typovým označením TE 250/23/5 [27] ktorá má možný rozsah 

nastavenia brzdného momentu od 40 𝑁 ∙ 𝑚 do 325 𝑁 ∙ 𝑚, brzda je pre priemer brzdového 

bubna 250 𝑚𝑚. Každá brzda bude nastavená na 45 𝑁 ∙ 𝑚. 
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5.8.6 KONTROLA DOBY ROZBEHU 

Podľa [12] st. 146, z hľadiska prehľadnosti nie je prevedené dosadenie. 

𝑡𝐵𝑆𝑂 =
(𝐼𝐵 + 𝐼𝑇 + 𝐼𝑂) ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑂𝑆 ∙ 𝜂𝑐𝑂

𝑖𝑐𝑂
+ 2 ∙ 𝛼𝑠 ∙ (𝐼𝑚𝑂 + 𝐼𝑝𝑂1 + 𝐼𝑝𝑚𝑂) ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑚𝑂

60

2 ∙ 𝑀𝑢𝐵𝑂 + 𝑀𝑇 ∙
𝜂𝑐𝑂

𝑖𝑐𝑂

 
(155) 

𝑡𝐵𝑆𝑂 = 3,7715 𝑠 

Kritická doba brzdenia bola vypočítaná na hodnotu 𝑡𝑏𝑘𝑂 = 3,2735 𝑠, pri nastavení bŕzd na 

hodnotu 45 𝑁 ∙ 𝑚 nie je doba brzdenia kratšia ako kritická doba brzdenia, zvolené nastavenie 

vyhovuje 

 

5.9 VOĽBA SPOJOK MECHANIZMU OTÁČANIA  

Spojky boli nadimenzované na minimálny potrebný krútiaci moment podľa katalógu výrobcu 

pričom sa vychádzalo z rovnice (109) z kap. 4.10.2.  

Tab. 12 Potrebné krútiace momenty spojok   

Spojka medzi Min. potrebný krútiaci moment spojky   

Motor – prevodovka 200   𝑁 ∙ 𝑚 

Prevodovka – pojazdové koleso 9 584  𝑁 ∙ 𝑚 

 

Na spojenie hriadele motoru a hriadele prevodovky bola použitá pružná spojka od firmy 

SIBRE typ ALC-AT-48 ktorá je opatrená brzdovým bubnom o priemer 250 𝑚𝑚  a šírke 

95 𝑚𝑚 [25]. Parametre spojky sú uvedené v Tab. 13. Tab. 1  

Tab. 13 Parametre pružnej spojky s brzdovým bubnom SIBRE ALC-AT-48[25] 

Menovitý 

krútiaci 

moment 
[𝑁 ∙ 𝑚] 

Max. 

krútiaci 

moment 
[𝑁 ∙ 𝑚] 

Moment 

zotrvačnosti 

𝐼𝑝𝑚𝑂 

[𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] 

Max. 

otáčky 

[𝑚𝑚−1] 

ϕ𝐷1 

[𝑚𝑚] 

𝐵1 

[𝑚𝑚] 
ϕ𝐷4 

[𝑚𝑚] 

ϕ𝐷5 

[𝑚𝑚] 

𝐿1 

[𝑚𝑚] 

525 1050 0,1417 3 00 250 95 55 42 178 

 

Na spojenie vytupenej hriadele prevodovky a hriadele pojazdového kolesa bola použitá 

pružná spojka od firmy SIBRE typ ALC-A-110, ktorá je schopná preniesť krútiaci moment až 

14 400 𝑁 ∙ 𝑚  [28]. 
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6 NÁVRH PRIESTOROVEJ TRAVERZY 
Priestorová traverza (Obr. 27) slúži na manipuláciu so zdvíhaným bremenom, je teda 

neodmysliteľnou súčasťou mechanizmu zdvihu. Bola navrhnutá podľa požadovaných 

rozmerov zo zadania (4000 x 3150 mm).   

Traverza sa skladá z dvoch skriňových nosníkov (Obr. 27 pozícia 1), ktorý je vyrobený 

zvarením plechov z materiálu S355J2 s hrúbkou plechu do 20 mm. Na skriňovom nosníku sú 

umiestené vodiace kladky, ktorých priemer bol určený v kap. 3.1.9 st. 30. Vodiace kladky sú 

uložené na čapoch, v miestach pre diery na čapy sú po oboch stranách privarené plechy 

z dôvodu zaistenia dostatočnej hrúbky materiálu, čim sa zníži merný tlak pôsobiaci na čap.  

Zdvíhanie bremena bude realizované pomocou štyroch lamelových hákov (Obr. 27 pozícia 2), 

jedná sa o výpalky z plechu o hrúbke 70 a materiálu  S355J2+N. Na traverze budú použité 

pôvodné háky z tohto dôvodu nie sú háky kontrolované v diplomovej práci. 

Na spojenie skriňových nosníkov je použitý priečnik (Obr. 27 pozícia 3). Jedná sa o nosník 

IPE z materiálu S355J2, ku ktorému sú na oboch koncoch  privarené plechy pre prichytenie 

čapov. Priečnik je spojený so skriňovými nosníkmi pomocou čapov, ktoré sú úložené voľne. 

 

Obr. 27 Priestorová traverza: 1 – skriňový nosík; 2 – lamelový hák; 3 – priečnik    

Z hľadiska rozsahu práce bude prevedená pevnostná kontrola len skriňového nosníka. 

Skriňový nosník bude kontrolovaný na statickú únosnosť a únavovú pevnosť podľa normy 

ČSN EN 13001-3-1+A2 [10].   
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6.1 VÝPOČET ZAŤAŽENÍ PÔSOBIACICH NA HÁKY 

Kontrola skriňového nosníku je uvažovaná pre viac námahy stav, ktorý nastáva pri 

nevyváženosti šrotového materiálu. Hmotnosti pôsobiace na traverzu ako aj poloha ťažiska 

šrotového materiálu pri nevyváženosti boli vypočítané v kap. 3.1.1.     

 

Obr. 28 Schéma pôsobiacich síl na skriňový nosník    

∑ 𝐹𝑧 = 0:     − 𝐹𝐻1 + 𝐹š𝑚1 + 𝐹š𝑘1/2 − 𝐹𝐻2 = 0 
(156) 

∑ 𝑀𝐻1 = 0: − 𝐹š𝑚1 ∙ (𝑡𝐻Š + 𝑡š𝑚1𝑘) − 𝐹š𝑘1/2 ∙ 𝑡𝐻 + 𝐹𝐻2 ∙ 2 ∙ 𝑡𝐻 = 0 
(157) 

Po úprave rovníc (156) a (157) a dosadení dostaneme:  

𝐹𝐻2 =
𝐹š𝑚1 ∙ (𝑡𝐻Š + 𝑡š𝑚1𝑘) + 𝐹š𝑘1/2 ∙ 𝑡𝐻

2 ∙ 𝑡𝐻
=

 𝑚š𝑚1 ∙ 𝑔 ∙ (𝑡𝐻Š + 𝑡š𝑚1𝑘) + 𝑚š𝑘1/2 ∙ 𝑔 ∙ 𝑡𝐻

2 ∙ 𝑡𝐻
 

𝐹𝐻2 = 312 412,3899 𝑁 
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 𝐹𝐻1 = 𝐹š𝑚1 + 𝐹š𝑘1/2 − 𝐹𝐻2 = 𝑚š𝑚1 ∙ 𝑔 + 𝑚š𝑘1/2 ∙ 𝑔 − 𝐹𝐻2 

𝐹𝐻1 = 321 401,9001 𝑁 

Pri zaťažovaní skriňového nosníka sa k vypočítaným silám pôsobiacim na háky pripočíta sila 

vzniknutá od hmotnosti háku, ktorá je určená ako:   

𝐹𝐿𝐻 = 𝑚𝐿𝐻 ∙ 𝑔 (158) 

𝐹𝐿𝐻 = 664,3 ∙ 9,81 

𝐹𝐿𝐻 = 6 516,783 𝑁 

kde: 

𝐹𝐻1 [𝑁] sila pôsobiaca na hák 1 

𝐹š𝑚1 [𝑁] sila od hmotnosti šrotového materiálu pôsobiaca na jeden zdvih  

𝐹š𝑘1/2 [𝑁] sila od hmotnosti šrotového koryta pôsobiaca na jeden zdvih 

𝐹𝐻2 [𝑁] sila pôsobiaca na hák 2 

𝑡𝐻Š [𝑚𝑚] vzdialenosť stredu háku od kraja šrotového koryta 

𝑡š𝑚1𝑘 [𝑚𝑚] poloha ťažiska šrotového materiálu v koryte v smere osy x 

𝑡𝐻 [𝑚𝑚] vzdialenosť stredu háku od stredovej osi traverzy  

𝑚š𝑚1 [𝑘𝑔] hmotnosť šrotového materiálu pôsobiaci na jeden zdvih 

𝑚š𝑘1/2 [𝑘𝑔] hmotnosť šrotového koryta pôsobiaca na jeden zdvih 

𝑚𝐿𝐻 [𝑘𝑔] hmotnosť lamelového háku 

𝑔 [𝑚 ∙ 𝑠−2] gravitačné zrýchlenie   

 

6.2 ZAŤAŽENIE SKRIŇOVÉHO NOSNÍKA  

Zaťahovacie stavy sú realizované podľa ČSN EN 13001-2 [2] pričom sa bude uvažovať len 

s pravidelným a občasným zaťažením. Výnimočné zaťaženie nie je kontrolované nakoľko 

potrebné parametre na určenie tohto zaťaženia nie sú známe zo zadania diplomovej práce.  

Pri kontrole skriňového nosníka bude uvažované so zrýchlením od pohonu mechanizmu 

zdvihu a pochodu mechanizmu otáčania. Pre úplnú kontrolu by bolo potrebné zahrnúť aj 

zrýchlenie od pohonu žeriavovej mačky a pohonu žeriavového mostu avšak tieto zrýchlenia 

nie sú známe zo zadania preto nie je s nimi uvažované pri výpočtoch. 

 

6.2.1 DYNAMICKÉ SÚČINITELE ZAŤAŽENIA  

DYNAMICKÝ SÚČINITEĽ PRE ZDVIH VOĽNE LEŽIACEHO BREMENA  

Vypočítaný v kap. 3.1.2.  

𝜙2 = 1,1839 
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DYNAMICKÝ SÚČINITEĽ PRE NÁHLE UVOĽNENIE ČASTI BREMENA  

Zohľadňuje dynamické účinky pôsobiace na žeriavy, ktoré používajú ako uchopovací 

prostriedok magnet alebo drapák. Keďže žeriav používa ako uchopovací prostriedok 

priestorovú traverzu so štyrmi lamelovými hákmi tak k náhlemu uvoľneniu bremena nebude 

dochádzať.  

𝜙3 = 0 

 

DYNAMICKÝ SÚČINITEĽ PRE ZAŤAŽENIE SPÔSOBENÉ POJAZDOM PO NEROVNOM POVRCHU   

Otoč sa bude pohybovať po zváranej koľajnici s opracovanými zvarmi bez nerovnosti potom 

podľa ČSN EN 15011+A1 [3] st. 19. platí: 

𝜙4 = 1 

 

DYNAMICKÝ SÚČINITEĽ PRE ZAŤAŽENIE SPÔSOBENÉ ZRÝCHLENÍM POHONU 

Súčiniteľ je závislý  na typu pohonu, určuje sa zvlášť pre mechanizmus zdvihu a zvlášť pre 

mechanizmus otáčania. 

Pre mechanizmus zdvihu boli súčinitele určené v kap. 3.1.3.      

𝜙5𝑍 = 1,05 súčiniteľ pre zdvíhanie  

𝜙5𝑆 = 1,1 súčiniteľ pre spúšťanie 

Z dôvodu vyššej hodnoty bude uvažované pri mechanizme zdvihu len so súčiniteľom pre 

spúšťanie.  

Pre mechanizmus otáčania je súčiniteľ určený podľa ČSN EN 15011+A1 [3] st. 20 tab. 3.    

𝜙5𝑂 = 1,2 súčiniteľ pre otáčanie 

 

6.2.2 PRAVIDELNÉ ZAŤAŽENIE – A 

HMOTNOSŤ BREMENA ZDVIHU Z1 

Toto zaťaženie predstavuje nielen hmotnosť normovaného bremena pôsobiace na jeden zdvih 

ale aj samotnú hmotnosť priestorovej traverzy.  

Keďže vo výpočtoch modelu bude toto zaťaženie rozdelené a umiestené do vzniknutých 

náhrad hákov je zaťaženie rozdelené do čiastkových zaťažení, ktoré budú pôsobiť na zvolené 

náhrady.   

Zaťaženie pôsobiace na čap háku 1: 

𝑍1,1 = 𝐹𝐻1 + 𝐹𝐿𝐻 (159) 

𝑍1,1 = 321 401,9001 + 6 516,783 
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 𝑍1,1 = 327 918,6831 𝑁 

kde: 

𝐹𝐻1 [𝑁] sila pôsobiaca na hák 1 

𝐹𝐿𝐻 [𝑁] sila od hmotnosti háku  

Zaťaženie pôsobiace na čap háku 2: 

𝑍1,2 = 𝐹𝐻2 + 𝐹𝐿𝐻 (160) 

𝑍1,2 = 312 412,3899 + 6 516,783 

𝑍1,2 = 318 929,1729 𝑁 

kde: 

𝐹𝐻2 [𝑁] sila pôsobiaca na hák 2 

𝐹𝐿𝐻 [𝑁] sila od hmotnosti háku  

Zaťaženie spôsobené vlastnou hmotnosť priestorovej traverzy pôsobiaca na jeden zdvih bez 

uväzovanej hmotnosti hákov. 

𝑍1,3 = (𝑚𝑇1/2 − 2 ∙ 𝑚𝐿𝐻) ∙ 𝑔 (161) 

𝑍1,3 = (4 315 − 2 ∙ 664,3) ∙ 9,81 

𝑍1,3 = 29 296,584 𝑁 

kde: 

𝑚𝑇1/2 [𝑘𝑔] hmotnosť priestorovej traverzy pôsobiaca na jeden zdvih 

𝑚𝐿𝐻 [𝑘𝑔] hmotnosť lamelového háku 

𝑔 [𝑚 ∙ 𝑠−2] gravitačné zrýchlenie   

Celkové zaťaženie 𝑍1 je uvedené bez dosadenia a je v tvare. 

𝑍1 = 𝑍1,1 + 𝑍1,2 + 𝑍1,3 (162) 

 

ZRÝCHLENIE BEZ POHONU ZDVIHU Z2 

Bude uvažované len so zrýchleniami, ktoré vznikajú pri otáčavom pohybe jedná sa 

o zrýchlenie normálové a zrýchlenie dotyčnicové.  

Normálové zrýchlenie pôsobí v smere osy 𝑦 podľa Obr. 28 a je určené ako:  

𝑎𝑂𝑛 = (2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑂𝑆)2 ∙ 𝑅𝑇 (163) 

𝑎𝑂𝑛 = (2 ∙ 𝜋 ∙
1,9618

60
)

2

∙ 2 

𝑎𝑂𝑛 = 0,0844 𝑚 ∙ 𝑠−2 

kde: 
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𝑛𝑂𝑆 [𝑚𝑖𝑛−1] skutočná rýchlosť otáčania  

𝑅𝑇 [𝑚] polomer otáčania traverzy 

Dotyčnicové zrýchlenie je uvažované len pri brzdení kedy doba brzdenia je omnoho kratšia 

ako doba rozbehu tým pádom hodnota zrýchlenia (spomalenia) je väčšia pri brzdení. 

Dotyčnicové zrýchlenie pôsobí smere osy 𝑥 podľa Obr. 28 a  je určené ako:    

𝑎𝑂𝑡 =
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑂𝑆 ∙ 𝑅𝑇

𝑡𝐵𝑆𝑂
 

(164) 

𝑎𝑂𝑡 =
2 ∙ 𝜋 ∙

1,9618
60 ∙ 2

3,7715
 

𝑎𝑂𝑡 = 0,1089 𝑚 ∙ 𝑠−2 

kde: 

𝑛𝑂𝑆 [𝑚𝑖𝑛−1] skutočná rýchlosť otáčania  

𝑅𝑇 [𝑚] polomer otáčania traverzy 

𝑡𝐵𝑆𝑂 [𝑠] skutočná doba brzdenia mechanizmu otáčania 

Keďže normálové a dotyčnicové zrýchlenia pôsobia v rozdielnych osiach sú kvôli 

prehľadnosti použité jednotkové vektory �⃗�, �⃗� ktoré pôsobia v kladných smeroch os súradného 

systému podľa Obr. 28. Potom zrýchlenie bez pohonu zdvihu je v tvare      

𝑍2 = 𝑎𝑂𝑡 ∙ �⃗� + 𝑎𝑂𝑛 ∙ �⃗� (165) 

 

ZRÝCHLENIE S POHONOM ZDVIHU Z3 

Je určené na základe skutočnej rýchlosti zdvihu a doby rozbehu zdvihu z kap. 4.7.3. 

zrýchlenie pôsobí v smere osy  𝑧 podľa Obr. 28.   

𝑍3 =
𝑣𝑠𝑍

𝑡𝑟𝑍
 

𝑍3 =

7,75
60
1,5

 

(166) 

𝑍3 = 0,0861 𝑚 ∙ 𝑠−2 

kde: 

𝑣𝑠𝑍 [𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1] skutočná rýchlosť zdvihu    

𝑡𝑟𝑍 [𝑠] doba rozbehu zdvihu 

 



BRNO 2021 

 

 

105 
 

NÁVRH PRIESTORVEJ TRAVERZY 

 
6.2.3 OBČASNÉ ZAŤAŽENIE – B  

ZAŤAŽENIE SPÔSOBENÉ VETROM ZA PREVÁDZKY Z4 

Keďže žeriav pracuje vo vonkajšom prostredí dochádza k zvýšeniu namáhania konštrukcie 

vplyvom tlaku vetra. V kap. 3.1.6 bola vypočítaná vodorovná sila od vetru pôsobiaca na 

bremeno zdvihu.   

𝑍4 = 𝐹ℎ = 18 868 𝑁 

Toto zaťaženie bude pri analýze v programe MSC Apex Jaguar rozložené na plochu 

skriňového nosníka a na prvky Beam-u, ktoré budú simulovať v analýze lamelové háky.   

     

6.2.4 SÚČINITELE BEZPEČNOSTI 

Súčinitele bezpečnosti navyšujú simulované zaťaženie skriňového nosníka pre jednotlivé 

kombinácie tak, aby pri skutočnom zaťažení skriňový nosník úplne obstál. Ich hodnoty sa 

líšia v závislosti na druhu zaťažení. Veľkosť všetkých koeficientov je znázornená v tab. a boli 

určené podľa [2] st. 31 tab. 10. V prípade kombinácie zaťažení pre únavovú pevnosť sa podľa 

[2] st. 30 všetky súčinitele bezpečnosti volia hodnote  𝛾𝑝 = 1. 

Skriňový nosník je kontrolovaný pre horší zaťažujúci stav a to pri manipulácii so šrotovým 

korytom z toho dôvodu nie je uvažované so súčiniteľom rizika, a preto je rovný hodnote 

jednej.   

Tab. 14  Súčinitele bezpečnosti  

Zaťaženie 
Súčiniteľ bezpečnosti  𝜸𝒑   

Pravidelné – A Občasné – B 

Hmotnosť bremena zdvihu 1,34 1,22 

Zrýchlenie bez pohonu zdvihu  1,34 1,22 

Zrýchlenie s pohonu zdvihu 1,34 1,22 

Zaťaženie vetrom za prevádzky  − 1,22 

 

 

6.2.5 KOMBINÁCIA ZAŤAŽENÍ PRE STATICKÚ ÚNOSNOSŤ  

Kombinácie zaťažení sú vytvorené podľa [2] st. 31 tab. 10.  

KOMBINÁCIA A1 

Zahrňuje hmotnosť bremena zdvihu a zrýchlenie od mechanizmu otáčania bez pohonu 

zdvihu.   

𝐴1 = 𝑍1 ∙ 𝛾𝑝𝐴1 ∙ 𝜙2 + 𝑍2 ∙ 𝛾𝑝𝐴2 ∙ 𝜙5𝑂 (167) 

𝐴1 = 𝑍1 ∙ 1,34 ∙ 1.1839 + 𝑍2 ∙ 1,34 ∙ 1,2 
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KOMBINÁCIA A2 

Kombinácia zaťaženia je rovnaká ako v kombinácií A1 pri uvažovaní rozdielnych 

dynamických súčiniteľov. 

𝐴2 = 𝑍1 ∙ 𝛾𝑝𝐴1 ∙ 𝜙3 + 𝑍2 ∙ 𝛾𝑝𝐴2 ∙ 𝜙5𝑂 (168) 

𝐴2 = 𝑍1 ∙ 1,34 ∙ 0 + 𝑍2 ∙ 1,34 ∙ 1,2 

 

KOMBINÁCIA A3 

Kombinácia zaťaženia je rovnaká ako v kombinácií A1 pri uvažovaní rozdielnych 

dynamických súčiniteľov a s uvažovaným zrýchlením pohonu zdvihu. 

𝐴3 = 𝑍1 ∙ 𝛾𝑝𝐴1 ∙ 1 + 𝑍3 ∙ 𝛾𝑝𝐴3 ∙ 𝜙5𝑆 (169) 

𝐴3 = 𝑍1 ∙ 1,34 ∙ 1 + 𝑍3 ∙ 1,34 ∙ 1,1 

 

KOMBINÁCIA A4 

Zahrňuje len pohyb po nerovnom pohybe a zrýchlenie od mechanizmu otáčania bez 

uvažovania pohonu zdvihu. 

𝐴4 = 𝑍3 ∙ 𝛾𝑝𝐴3 ∙ 𝜙5𝑂 (170) 

𝐴4 = 𝑍3 ∙ 1,34 ∙ 1,2 

 

KOMBINÁCIA B1 

𝐵1 = 𝑍1 ∙ 𝛾𝑝𝐵1 ∙ 𝜙2 + 𝑍2 ∙ 𝛾𝑝𝐵2 ∙ 𝜙5𝑂 + 𝑍4 ∙ 𝛾𝑝4𝐵 ∙ 1 (171) 

𝐵1 = 𝑍1 ∙ 1,22 ∙ 1.1839 + 𝑍2 ∙ 1,22 ∙ 1,2 + 𝑍4 ∙ 1,2 ∙ 1 

 

KOMBINÁCIA B2 

𝐵2 = 𝑍1 ∙ 𝛾𝑝𝐵1 ∙ 𝜙3 + 𝑍2 ∙ 𝛾𝑝𝐵2 ∙ 𝜙5𝑂 + 𝑍4 ∙ 𝛾𝑝4𝐵 ∙ 1 (172) 

𝐵2 = 𝑍1 ∙ 1,22 ∙ 0 + 𝑍2 ∙ 1,22 ∙ 1,2 + 𝑍4 ∙ 1,2 ∙ 1 

 

KOMBINÁCIA B3 

𝐵3 = 𝑍1 ∙ 𝛾𝑝𝐵1 ∙ 1 + 𝑍2 ∙ 𝛾𝑝𝐵2 ∙ 𝜙5𝑆 + 𝑍4 ∙ 𝛾𝑝4𝐵 ∙ 1 (173) 

𝐵3 = 𝑍1 ∙ 1,22 ∙ 1 + 𝑍2 ∙ 1,22 ∙ 1,1 + 𝑍4 ∙ 1,2 ∙ 1 
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KOMBINÁCIA B4 

𝐵4 = 𝑍3 ∙ 𝛾𝑝𝐵2 ∙ 𝜙5𝑂 + 𝑍4 ∙ 𝛾𝑝4𝐵 ∙ 1 (174) 

𝐵4 = 𝑍3 ∙ 1,22 ∙ 1,2 + 𝑍4 ∙ 1,2 ∙ 1 

Posúdením jednotlivých kombinácií zaťažení vyplýva že najväčšie namáhanie vzniká pri 

kombinácií zaťažení A1 a B1 z toho dôvodu bude skriňový nosník zaťažený len týmito 

zaťahovacími stavmi v programe MSC Apex Jaguar.  

 

6.2.6 KOMBINÁCIA ZAŤAŽENÍ PRE ÚNAVOVÚ PEVNOSŤ  

Kombinácia zaťažení pre únavovú pevnosť je rovnaká ako pri výpočte statickej únosnosti  

a však sa uvažuje zo súčiniteľom bezpečnosti ktorí je rovný hodnote 1. Keď že ostatné 

dynamické súčinitele sú nezmerné najnepriaznivejší stav nastane tak tieže pri kombinácií 

zaťažení A1 a B1 pri únave. Z toho dôvodu budú zobrazené kombinácie zaťažení pri únave 

len pre spomenuté prípady a nimi bude skriňoví nosník zaťažený v programe MSC Apex 

Jaguar. 

KOMBINÁCIA A1 ÚNAVA 

𝐴1𝑈 = 𝑍1 ∙ 𝛾𝑝 ∙ 𝜙2 + 𝑍2 ∙ 𝛾𝑝 ∙ 𝜙5𝑂 (175) 

𝐴1𝑈 = 𝑍1 ∙ 1 ∙ 1.1839 + 𝑍2 ∙ 1 ∙ 1,2 

 

KOMBINÁCIA B1 ÚNAVA  

𝐵1𝑈 = 𝑍1 ∙ 𝛾𝑝 ∙ 𝜙2 + 𝑍2 ∙ 𝛾𝑝 ∙ 𝜙5𝑂 + 𝑍4 ∙ 𝛾𝑝 ∙ 1 (176) 

𝐵1𝑈 = 𝑍1 ∙ 1 ∙ 1.1839 + 𝑍2 ∙ 1 ∙ 1,2 + 𝑍4 ∙ 1 ∙ 1 

 

6.3 STATICKÁ NÁVRHOVÁ ÚNOSNOSŤ 

Pre preukázanie statickej únosnosti podľa ČSN EN 13001-3-1+A2 [10] nesmú hodnoty 

normálového a smykového napätia pri zaťažovacích stavoch podľa ČSN EN 13001-2 [2] 

prekročiť hodnotu dovoleného normálového smykového napätia ktoré budú vypočítané 

v nasledujúcich podkapitolách.     

 

6.3.1  SÚČINITEĽ 𝜸𝑹𝑴 

Podľa [10] st. 22. 

𝛾𝑅𝑀 = 𝛾𝑀 ∙ 𝛾𝑀𝑆 (177) 

𝛾𝑅𝑀 = 1,1 ∙ 0,95 

𝛾𝑅𝑀 = 1,045 
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kde: 

𝛾𝑀 [1] všeobecný súčiniteľ bezpečnosti , podľa [10] st. 21 

𝛾𝑀𝑆 [1] čiastkoví súčiniteľ spoľahlivosti materiálu,  podľa [10] st. 22 

 

6.3.2 DOVOLENÉ NORMÁLOVÉ NAPÄTIE 

Podľa [10] st. 21. 

𝑓𝑅𝑑𝜎 =
𝑓𝑦𝑡

𝛾𝑅𝑀
 

(178) 

𝑓𝑅𝑑𝜎 =
345

1,045
= 330,1435 𝑀𝑃𝑎 

𝑓𝑅𝑑𝜎 = 330 𝑀𝑃𝑎 

kde: 

𝑓𝑦𝑡 [𝑀𝑃𝑎] medza sklzu materiálu S355J2, podľa [10] st. 16 

𝛾𝑅𝑀 [1] súčiniteľ 𝛾𝑅𝑀 

 

6.3.3 DOVOLENÉ ŠMYKOVÉ NAPÄTIE 

Podľa [10] st. 21. 

𝑓𝑅𝑑𝜏 =
𝑓𝑦𝑡

𝛾𝑅𝑀 ∙ √3
2  

(179) 

𝑓𝑅𝑑𝜏 =
345

1,045 ∙ √3
2 = 190,6085 𝑀𝑃𝑎 

𝑓𝑅𝑑𝜏 = 191 𝑀𝑃𝑎 

kde: 

𝑓𝑦𝑡 [𝑀𝑃𝑎] medza sklzu materiálu S355J2, podľa [10] st. 16  

𝛾𝑅𝑀 [1] súčiniteľ 𝛾𝑅𝑀 

  

6.4 PREUKÁZANIE ÚNAVOVEJ PEVNOSTI 

Pre vyhodnotenie únavovej pevnosti je nutné podľa ČSN EN 13001-3-1-A2 [10] určiť 

povolený rozkmit napätí. 
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6.4.1 RELATÍVNY CELKOVÝ POČET VÝSKYTOV ROZKMITOV NAPÄTÍ 

Podľa [10] st. 38. 

𝜈 =
𝐶𝑐

𝐶𝑟
 

(180) 

𝜈 =
2 810 500

2 ∙ 106
 

𝜈 = 1,4053 

kde: 

𝐶𝑐 [1] celkový počet pracovných cyklov za dobru životnosti žeriavu 

𝐶𝑟 [1] referenčný počet cyklov, podľa [10] st. 39  

 

6.4.2 SÚČINITEĽ SPEKTRA ZAŤAŽENIA  

Celková hmotnosť pôsobiace na skriňový nosník je určené ako:  

𝑚𝑐𝑆𝑁 = 𝑚š𝑚1 + 𝑚š𝑘1/2 + 2 ∙ 𝑚𝐿𝐻 (181) 

𝑚𝑐𝑆𝑁 = 48 109 + 16 500 + 2 ∙ 664,3 

𝑚𝑐𝑆𝑁 = 65 937,6 𝑘𝑔 

kde: 

𝑚š𝑚1 [𝑘𝑔] hmotnosť šrotového materiálu pôsobiaci na jeden zdvih 

𝑚š𝑘1/2 [𝑘𝑔] hmotnosť šrotového koryta pôsobiaca na jeden zdvih 

𝑚𝐿𝐻 [𝑘𝑔] hmotnosť lamelového háku 

Pri výpočte súčiniteľu spektra zaťaženia sa vychádza z poznatkov určených pri výpočte 

súčiniteľu spektra zaťaženie v lana v kap. 3.2.7 st. 35  Tab. 3. Tabuľka popisuje závislosť 

medzi percentuálnou hodnotou maximálneho zaťaženia a percentuálnou hodnotou 

pôsobiaceho času. Taktiež sa vychádza z poznatku, že cyklus práce sa skladá z dvoch 

pohybov kedy polovicu cyklu práce bude skriňový nosník pôsobiť zaťaženie len od hmotnosti 

šrotového koryta pôsobiaci na jeden zdvih a hmotnosti lamelových hákov. Pre prehľadnosť je  

súčiniteľ spektra zaťaženia rozdelený do čiastkových súčiniteľov. 

Súčiniteľ spektra zaťaženia  pri max. zaťažení podobu 30% času 

𝑘3,100 = (
𝑚𝑐𝑆𝑁

𝑚𝑐𝑆𝑁
)

3

∙ 0,15 + (
𝑚š𝑘1/2 + 2 ∙ 𝑚𝐿𝐻

𝑚𝑐𝑆𝑁
)

3

∙ 0,15 
(182) 

𝑘3,100 = (
65 937,6 

65 937,6 
)

3

∙ 0,15 + (
16 500 + 2 ∙ 664,3

65 937,6 
)

3

∙ 0,15 

𝑘3,100 = 0,153 
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Súčiniteľ spektra zaťaženia  pri 73% max. zaťažení podobu 40% času: 

𝑘3,73 = (
0,73 ∙ 𝑚𝑐𝑆𝑁

𝑚𝑐𝑆𝑁
)

3

∙ 0,2 + (
𝑚š𝑘1/2 + 2 ∙ 𝑚𝐿𝐻

𝑚𝑐𝑆𝑁
)

3

∙ 0,2 
(183) 

𝑘3,73 = (
0,73 ∙ 65 937,6 

65 937,6 
)

3

∙ 0,2 + (
16 500 + 2 ∙ 664,3

65 937,6 
)

3

∙ 0,2 

𝑘3,73 = 0,0818 

Súčiniteľ spektra zaťaženia  pri 50% max. zaťažení podobu 40% času: 

𝑘3,50 = (
0,5 ∙ 𝑚𝑐𝑆𝑁

𝑚𝑐𝑆𝑁
)

3

∙ 0,15 + (
𝑚š𝑘1/2 + 2 ∙ 𝑚𝐿𝐻

𝑚𝑐𝑆𝑁
)

3

∙ 0,15 
(184) 

𝑘3,50 = (
0,5 ∙ 65 937,6 

65 937,6 
)

3

∙ 0,15 + (
16 500 + 2 ∙ 664,3

65 937,6 
)

3

∙ 0,15 

𝑘3,50 = 0,0217 

kde: 

𝑚𝑐𝑆𝑁 [𝑘𝑔] celková hmotnosť pôsobiaca na skriňoví 

𝑚š𝑘1/2 [𝑘𝑔] hmotnosť šrotového koryta pôsobiaca na jeden zdvih 

𝑚𝐿𝐻 [𝑘𝑔] hmotnosť lamelového háku 

Potom celkový súčiniteľ spektra zaťaženia je určený ako: 

𝑘3 = 𝑘3,100 + 𝑘3,73 + 𝑘3,50 (185) 

𝑘3 = 0,153 + 0,0818 + 0,0217 

𝑘3 = 0,2564 

 

6.4.3 PARAMETER HISTÓRIE NAPÄTIA  

Podľa [10] st. 38. 

𝑠3 = 𝜈 ∙ 𝑘3 (186) 

𝑠3 = 1,4053 ∙ 0,2564 

𝑠3 = 0,3604 

Na základe vypočítaného parametru histórie napätia je vidno, že spadá podľa [10] st. 39 

tab. 10 do triedy S6 histórie napätia. Potom podľa [10] st. 41 tab. 11 je pre triedu S6 histórie 

napätia hodnota parametru histórie napätia 𝑠3 = 0,5 preto sa z touto hodnotou bude ďalej vo 

výpočtoch uvažovať. 
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kde: 

𝜈 [1] relatívny celkový počet výskytov rozkmitov napätí 

𝑘3 [1] súčiniteľ spektra zaťaženia 

 

6.4.4 DOVOLENÝ ROZKMIT NAPÄTÍ 

Podľa [10] st. 41. 

∆𝜎𝑅𝑑 =
∆𝜎𝑐

𝛾𝑚𝑓 ∙ √𝑠3
3

 
(187) 

∆𝜎𝑅𝑑 =
125

1,25 ∙ √0,5
3

= 125,9921 𝑀𝑃𝑎 

∆𝜎𝑅𝑑 = 126 𝑀𝑃𝑎 

kde: 

∆𝜎𝑐 [𝑀𝑃𝑎] charakteristická únavová pevnosť, podľa [10] príloha D pre zvar zo 

stupňom kvality B  

𝛾𝑚𝑓 [1] čiastkový súčiniteľ únavovej pevnosti, podľa [10] st. 41  

𝑠3 [1] parameter histórie napätia 

 

6.5 MKP ANALÝZA 

Pevnostná analýza skriňového nosníka bola prevedená v programe MSC Apex Jaguar. Keď že 

skriňový nosník je zložený z tenkostenných profilov do hrúbky 25 mm, bol pre pevnostnú 

analýzu použitý strednicový model. Z výpočtového modelu boli odstránené zaoblenia 

a následne bol výpočtový model nasieťovaný sieťou so štvoruzlovými prvkami o veľkosti 

10 mm, v miestach pre uchytenie čapov bola sieť zjemnená na veľkosť  prvkov 5 mm. 

Následné boli prevedené zaťažovacie stavy podľa kap. 6.2. 

 

6.5.1 NÁHRADA PRVKOV 

NÁHRADA ČAPU KLANICE 

Čapy v klaniciach boli nahradené prvkom Clamped Constraint, ktorý je uchytený na v oka 

vstupov pre čapy (Obr. 29). Prvok Clamped Constraint predstavuje predstavujú fixnú väzbu 

a zamedzuje pohyb a rotáciu vo všetkých osiach.   
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Obr. 29 Náhrada čapu kladiek 

 

NÁHRADA ČAPU UCHYTENIA HÁKU 

Čap bol nahradený prvok Beam, ktorý bol nasieťovaný 1D sieťou a následne mu bol 

pridelený priemer čapu a materiálové vlastnosti čapu. Následne bol použitý prvok Rigid 

Revoult Jiont, ktorý umožňuje rotáciu okolo svoje osy a zamedzuje posuv, ten prvok je 

naviazaný na vytvorený beam a je prichytený k hranám čapového spoju (Obr. 30).  

 

Obr. 30 Náhrada čapu uchytenia háku 
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NÁHRADA HÁKOV 

Hák bol nahradený prvkom Beam ktorý bol kolmo naviazaný na vytvorený beam čapu. Beam 

háku bol nasieťovaný 1D sieťou a boli mu pridelené materiálové vlastnosti. Na vzniknutý 

beam háku budú aplikované zaťaženia podľa zaťažovacích stavov (Obr. 31). 

 

Obr. 31 Náhrada hákov 

 

6.5.2 VYHODNOTENIE PEVNOSTNEJ ANALÝZY 

Z výsledkov uvedených v prílohe 1 vyplýva, že maximálne hodnoty normálového 

a šmykového napätia nastavajú pri kombinácii zaťažení A1, pričom vzniknuté napätia 

nepresahujú dovolené hodnoty napätí určené v kap. 6.3. Maximálne normálové napätie 

dosahuje špičkovú hodnotu 319𝑀𝑃𝑎 a však toto napätie nastáva v mieste ostrého rohu kde 

bude zvar a skutočnosti v tomto mieste také veľké napätie nenastane, nakoľko je vidieť že 

v blízkosti okolia napätie nepresahuje hodnotu 167 𝑀𝑃𝑎, pričom dovolené normálové napätie 

nadobúda hodnotu 330 𝑀𝑃𝑎  (kap. 6.3.2). Maximálne šmykové napätie nadobúda hodnotu 

144 𝑀𝑃𝑎 čim nepresahuje dovolené šmykové napätie 191 𝑀𝑃𝑎 (kap. 6.3.3). 

Z hľadiska únavovej pevnosti sa vyhodnocuje rozkmit napätia, z výsledkov prílohe I. je vidno 

že najväčší rozkmit napätia nastáva pri zaťažení B1 únava. Hodnota rozkmitu podľa HMH 

dosahuje špičkové napätie 256 𝑀𝑃𝑎,  toto napätie sa znovu výskytu v tom istom mieste ako 

normálové špičkové napätie. Jedná sa o miesto zvaru kde je ostrý roh a v skutočnosti v tomto 

mieste také veľké napätie nenastane, nakoľko je vidieť že v blízkosti okolia rozkmit napätia 

nepresahuje hodnotu podľa HMH 88 𝑀𝑃𝑎 , pričom dovolený rozkmit napätie nadobúda 

je126 𝑀𝑃𝑎 (kap. 6.4.4).  

Z uvedených výsledkov sa dá usúdiť, že skriňový nosník vyhovuje z hľadiska statickej 

únosnosti a únavovej pevnosti podľa ČSN EN 13001-3-1+A2 [10] pre použité kombinácie 

zaťažení podľa ČSN EN 13001-2 [2].  



BRNO 2021 

 

 

114 
 

ZÁVER 

 

 

ZÁVER 
Cieľom diplomovej práce bol návrh otočnej časti žeriavovej mačky šrotového žeriavu 

s nosnosťou 110 000 kg, práca bola vypracovaná v spolupráci s firmou Královoplská a.s. 

Brno. Žeriav bude v prevádzke manipulovať so šrotovým korytom a s liacou panvou pričom 

na manipuláciu bude využívať priestorovú traverzu so štyrmi lamelovými hákmi. Práca bola 

vypracovaná podľa požadovaných parametrovo zo zadania s prihliadnutím na  prevádzkové 

podmienky a pracovné prostredie. Uvedené výpočty v práci boli podľa platných noriem, 

knižných publikácií a doporučení firiem o použitých komponentoch.   

Prvá časť diplomovej práce bola zameraná na koncepčné riešenie mechanizmu zdvihu. Na 

základe požiadavky na naklápania priestorovej traverzy bol zvolený mechanizmus zdvihu 

zložený z dvoch nezávislých zdvihov, ktoré sú identické. Oba zdvihy sa skladajú z rovnakých 

komponentov a boli nadimenzované na rovnaké maximálne zaťaženia, ktoré môžu v 

prevádzke nastať. Výpočet lana bol realizovaný len pre viac namáhaný stav, ktorý môže v 

prevádzke nastať a to je pri manipulácii so šrotovým korytom kedy môže dôjsť vplyvom 

nerovnomerného rozloženia šrotového materiálu k nevyváženosti šrotového koria. Bola 

stanovená maximálna prípustná excentricita polohy ťažiska šrotového materiálu voči polohe 

ťažiska priestorovej traverzy, na základe čoho bolo určené zaťaženie pôsobiace na jednotlivé 

zdvihy a s hodnotu vyššou sa ďalej vo výpočtoch uvažovalo. Lano bolo skontrolované podľa 

normy ČSN EN 13001-3-2 na statickú únosnosť a únavovú pevnosť. Na základe zvoleného 

priemeru lana boli navrhnuté priemery kladiek a lanového bubnu podľa normy FEM 1.001. 

V závislosti na rozložení kladiek v priestorovej traverzy boli zvolené rozmery plášťa 

lanového bubnu a drážkovanie závitov podľa normy ČSN 27 1280. Následne bola prevedená 

pevnostná kontrola plášťu lanového bubnu. Na zdvih bol použitý trojfázový asynchrónny 

motor s krúžkovou kotvou od firmy SIEMENS, motor bol volený s ohľadom na zvýšenú 

teplotu okolia a bola prevedená kontrola na momentovú preťažiteľnosť. Na prevodovku 

zdvihu bola použitá predovka od firmy SEW s potrebným prevodovým pomerom 

k dosiahnutiu požadovanej zdvihovej rýchlosti a potrebným krútiacim momentom na 

zdvihnutie požadovaného bremena. Pri prevodovke bola prevedená kontrola podľa katalógu 

výrobcu na špičkové zaťaženie a odvod tepla z prevodovky. Na zastavenie zdvihu bola 

použitá čeľusťová brzda z ELHY od firmy Sibre, ktorá je umiestnená na vstupe do 

prevodovky, brzdný moment čeľusťovej brzdy je vyhovujúci pre zastavenie bremena. 

Z dôvodu manipulácie aj s roztaveným kovom je z dôvodu zvýšenia bezpečnosti použitá 

bezpečnostná kotúčová brzda, ktorá je umiestnená na lanovom bubne.  Krútiaci moment 

medzi motorom a prevodovkou je prenášaný pomocou pružnej spojky, ktorá je opatrená 

brzdovým bubnom, spojka je schopná preniesť požadovaný rozbehový moment motoru. 

Rovnako tak bubnová spojka lanového bubnu dokáže preniesť požadovaný krútiaci moment a 

aj vzniknuté radiálne zaťaženie od lanového bubnu. 

Druhá časť diplomovej práce bola venovaná návrhu mechanizmu otáčania. Mechanizmus 

otáčania sa skladá z koľajnice zakrúženej na požadovaný priemer a je pripevnená k spodnej 

časti rámu otoča. Cely rám otoča je umiestený na troch pároch pojazdových kolies 

umiestených na ráme žeriavovej mačky, ktoré sú vzájomné potočené o uhol 120°. Pojazdové 

kolesá boli použité bez nakoľko a sú vyrobené ako kužeľového čo zaisťuje vyrovnanie rámu 

pri otáčaní. Dotyková plocha koľajnice je upravená podľa tvaru kužeľa pojazdového kolesa. 

Pojazdové kolesá a koľajnica boli podľa normy ČSN EN 13001-3-3 skontrolované na statickú 

únosnosť a únavovú pevnosť. Po obvode otoča sú umiestnené vodiace kladky, kladky sa 

odvaľujú po obvode koľajnice a usmerňujú dráhu otoča pri otáčaní a taktiež zabraňujú 

prípadnému vykoľajeniu otoča. Pohon otoča je realizovaný pomocou dvoch na seba 

nezávislých hnacích kolies. Hnacie kolesá sú opatrené trojfázový asynchrónnym motorom 
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s krúžkovou kotvou od firmy SIEMENS. Zvolená prevodovka od firmy SEW je schopná 

dosiahnuť požadovanú rýchlosť otáčania. Prevodovka bola skontrolovaná podľa katalógu 

výrobcu na špičkové zaťaženie a odvod tepla z prevodovky. Zároveň bola prevedená kontrola 

rozbehového momentu motoru a kontrola adhéznej tiaže otoča pri maximálnom zaťažení 

normovaným bremenom a pri zaťažení bez normovaného bremena, aby pri rozbehu 

nedochádzalo k prekĺznutiu pojazdových kolies. Oba pohony sú opatrené čeľusťovou brzdou 

z ELHY od firmy Sibre, u ktorej je možnosť nastavenia brzdného momentu na požadovaný 

brzdný moment. Na spojenie hriadeľa motoru a vstupnej hriadele prevodky je použitá pružná 

spojka s brzdovým bubnom od firmy Sibre, spojka je schopná preniesť požadovaný 

rozbehový moment motoru, rovnako ako spojka medzi výstupnou hriadeľov prevodky 

a hriadeľom pojazdového kolesa kde je použitá pružná spojka od firmy Sibre. 

Záverečná časť práce je venovaná návrhu priestorovej traverzy so štyrmi lamelovými hákmi  

podľa zadných parametrov. V práci bola prevedená pevnostná kontrola skriňového nosníka 

len pre viac namáhaný stav, ktorý nastáva vplyvom nevyváženosti šrotového koryta. Boli 

určené účinky zaťažení pôsobiace na skriňový nosník a následne vytvorené kombinácie 

zaťažení podľa normy ČSN EN 13001-2. Následne bola prevedená MKP analýza skriňového 

nosníka v programe MSC Apex Jaguar kde boli simulované najnepriaznivejšie zaťažovacie 

stavy, ktoré na skriňový nosník pôsobia. Z výsledkov MKP analýzy bolo preukázaná statická 

únosnosť a únavová pevnosť skriňového nosníka podľa normy ČSN EN 13001-3-1+2.      
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 

𝑎 [𝑚𝑚] vzdialenosť pôsobiska ťažiska zdvíhaného bremena od pôsobiska 

𝑚𝐻𝑅1 

𝐴1𝐾 [𝑁] zaťaženie pôsobiace na kolesa otoča 

𝑎𝑏𝑘𝑂 [𝑚 ∙ 𝑠−2] kritické spomalenie otoča 

𝐴𝑔 [𝑚2] priemet celkového bremena do roviny kolmej na smer vetra   

𝑎𝑂𝑛 [𝑚 ∙ 𝑠−2] normálové zrýchlenie 

𝑎𝑂𝑡 [𝑚 ∙ 𝑠−2] dotyčnicové zrýchlenie 

𝑎𝑟𝑂 [𝑚 ∙ 𝑠−2] zrýchlenie otoča 

𝑎š𝑘 [𝑚] dĺžka šrotového koryta 

𝑎𝑧 [𝑚 ∙ 𝑠−2] zvisle zrýchlenie pohybu zdvihu, 

𝑎𝑍 [𝑚 ∙ 𝑠−2] kritické zrýchlenie zdvihu 

𝑏 [𝑚𝑚] vzdialenosť pôsobiska ťažiska zdvíhaného bremena od pôsobiska 

𝑚𝐻𝑅2  

𝑏𝑟 [𝑚𝑚] efektívna nosná šírka   

𝑏š𝑘 [𝑚] šírka šrotového koryta 

𝐶𝑐 [1] celkový počet pracovných cyklov za dobru životnosti žeriavu 

𝑐ℎ [1] aerodynamický súčiniteľ  

𝐶𝑟𝑒𝑓 [1] prevádzkový koeficient závislý na skupine mechanizme zdvihu  

𝐷 [𝑚𝑚] prieme kladky  

𝐷1 [𝑚𝑚] priemer bubnu meraný pod lanom    

𝐷𝐵 [𝑚] menovitý priemer lanového bubnu 

𝐷𝐾  [𝑚𝑚] prieme kladky  

𝐷𝑘𝐵 [𝑚𝑚] priemer brzdového kotúča 

𝑑𝐿 [𝑚𝑚] menovitý priemer lana  

𝐷𝑂 [𝑚𝑚] priemer otoča 

𝐷𝑊 [𝑚𝑚] priemer podjazdového kolesa v ose otáčania 

𝐸𝑚 [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2] ekvivalentný modul pružnosti 

𝑒𝑂 [𝑚] rameno valivého odporu 

𝑓 [1] súčiniteľ trenia pre žeriavy na voľnom priestranstve 

𝐹𝑅𝑑,𝑓 [𝑁] návrhová sila únosnosti lana pre preukázanie únavovej pevnosti  

𝐹𝑅𝑑,𝑓𝑊 [𝑘𝑁] návrhová kontaktná sila únosnosti pri únave pre pojazdové koleso 

𝐹𝑅𝑑,𝑠 [𝑁] návrhová sila únosnosti lana pre preukázanie statickej únosnosti 

𝐹𝑅𝑑,𝑠𝑅 [𝑘𝑁] návrhová kontaktná sila únosnosti statická pre koľajnicu    
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𝐹𝑅𝑑,𝑠𝑊 [𝑘𝑁] návrhová kontaktná sila únosnosti statická pre pojazdové koleso    

𝐹𝑆𝑑,𝑓 [𝑁] návrhová sila v lane pre preukázanie únavovej pevnosti   

𝐹𝑆𝑑,𝑓,𝑖 [𝑁] návrhová sila v lane pri únave pohybu 𝑖 

𝐹𝑆𝑑,𝑓𝐾 [𝑘𝑁] maximálna návrhová kontaktná sila pri únave 

𝐹𝑆𝑑,𝑓𝐾𝑖 [𝑘𝑁] návrhová kontaktná sila pre zaťaženie 𝑖   

𝐹𝑆𝑑,𝑠 [𝑁] návrhová sila v lane pre preukázanie statickej únosnosti   

𝐹𝑆𝑑,𝑠𝐾 [𝑘𝑁] návrhová kontaktná sila statická     

𝐹š𝑘1/2 [𝑁] sila od hmotnosti šrotového koryta pôsobiaca na jeden zdvih 

𝑓1𝑓𝐾 [1] súčiniteľ tlaku na hrane pre únavu, 

𝑓1𝐾 [1] súčiniteľ tlaku na hrane 

𝑓2𝑓𝐾 [1] súčiniteľ nerovnomerného rozloženia tlaku pre únavu 

𝑓2𝐾 [1] súčiniteľ nerovnomerného rozloženia tlaku 

𝑓3𝑓𝐾 [1] súčiniteľ priečenia 

𝑓4𝑓𝐾 [1] súčiniteľ priečenia mechanického pohonu 

𝐹𝐴 [𝑁] reakčná sila v bode A 

𝐹𝐵 [𝑁] reakčná sila v bode  

𝑓č𝑊 [1] súčiniteľ čapového trenia pojazdových kolies 

𝑓𝑓1 [1] súčiniteľ vplyvu pomeru priemeru 

𝑓𝑓2 [1] súčiniteľ vplyvu pevnosti drôtu 

𝑓𝑓3 [1] súčiniteľ vplyvu uhlu nábehu 

𝑓𝑓4 [1] súčiniteľ vplyvu mazania, pre mazané lano  

𝑓𝑓5 [1] súčiniteľ vplyvu navíjania na bubon vo viacerých vrstvách 

𝑓𝑓6 [1] súčiniteľ vplyvu lanovej drážky 

𝑓𝑓7 [1] súčiniteľ vplyvu typu lana, 

𝑓𝑓𝑓 [1] súčiniteľ ďalších vplyvu  

𝑓𝑓𝐾 [1] súčiniteľ ďalších vplyvov pre kontakt 

𝐹𝐹𝑍 [1] súčiniteľ špičkového zaťaženi  

𝐹𝐻1 [𝑁] sila pôsobiaca na hák 1 

𝐹𝐻2 [𝑁] sila pôsobiaca na hák 2 

𝐹𝑘𝐵 [𝑘𝑁] brzdná sila kotúčovej brzdy 

𝐹𝐿 [𝑁] statická sila pôsobiaca v lane 

𝐹𝐿55 [𝑁] statická sila v lane pri zaťažení 55t    

𝑓𝑛𝑤 [1] súčiniteľ zohľadňujúci nadmorskú výšku 
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𝐹𝑜𝑚𝑎𝑠𝑥𝑆 [𝑁] maximálna osová sila pre skrutku M30 pevnosť 5.8 

𝑓𝑠1 [1] súčiniteľ zvyšujúci silu v lane vplyvom lanového systému 

𝑓𝑠2 [1] súčiniteľ zvyšujúci silu v lane vplyvom nerovnobežnosti nosných 

prierezov 

𝑓𝑠2
∗  [1] súčiniteľ zvyšujúci silu v lane vplyvom nerovnobežnosti nosných 

prierezov pri únave  

𝑓𝑠3 [1] súčiniteľ zvyšujúci silu v lane vplyvom vodorovného zrýchlenia  

𝑓𝑠3
∗  [1] súčiniteľ zvyšujúci silu v lane vplyvom vodorovného zrýchlenia pri 

únave 

𝐹š𝑚1 [𝑁] sila od hmotnosti šrotového materiálu pôsobiaca na jeden zdvih  

𝐹𝑆𝑚𝑖𝑛 [1] servisný súčiniteľ špecifický pre danú aplikáciu   

𝐹𝑠𝑡𝑎𝑍 [1] súčiniteľ rozbehu,  

𝑓𝑇𝑍 [1] tepelný súčiniteľ prevodovky zdvih 

𝐹𝑢 [𝑁] minimálna únosnosť lana 

𝐹𝑢𝑅 [𝑘𝑁] referenčná kontaktná sila koľajnice 

𝐹𝑢𝑊 [𝑘𝑁] referenčná kontaktná sila pojazdového kolesa 

𝑓𝑦 [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2] medza sklzu materiálu pod kaleným povrchom    

𝑓𝑦𝑡 [𝑀𝑃𝑎] medza sklzu materiálu S355J2 

𝑔 [𝑚 ∙ 𝑠−2] gravitačné zrýchlenie   

𝐻 [𝑚] výška zdvihu 

𝐻𝐵 [1] koeficient závislý na skupinu mechanizmu  

𝐻𝐾 [1] koeficient závislý na skupinu mechanizmu 

𝐻𝐵𝑅 [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2] tvrdosť prípustná k sústave jednotiek  

𝑖 [1] poradové číslo zdvíhania zo silou 𝐹𝑆𝑑,𝑓,𝑖 

𝐼𝐵 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] moment zotrvačnosti bremena 

𝑖𝑐𝑂 [1] celkový prevodový pomer mechanizmu otoča 

𝑖𝑐𝑍 [1] celkový prevodový pomer mechanizmu zdvihu  

𝑖𝐷 [1] počet kontaktov odvalenia v referenčnom bode  

𝑖𝑙 [1] lanový prevod zdvihu 

𝑖𝑚𝑎𝑥 [1] celkový počet pohybov zdvihu pre jedno lano 

𝐼𝑚𝑂 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] moment zotrvačnosti hriadele motoru otoča  

𝐼𝑚𝑍 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] moment zotrvačnosti hriadele motoru zdvihu 

𝐼𝑂 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] moment zotrvačnosti otoča 

𝐼𝑝𝑚𝑂 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] moment zotrvačnosti spojky medzi prevodovkou a motorom otoča 

𝐼𝑝𝑚𝑍 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] moment zotrvačnosti spojky medzi prevodovkou a motorom 
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zdvihu 

𝑖𝑝𝑂 [1] skutočný prevodový pomer prevodovky mechanizmu otáčania   

𝐼𝑝𝑂1 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] moment zotrvačnosti vstupnej hriadele prevodovky otoča 

𝑖𝑝𝑍 [1] skutočný prevodový pomer prevodovky zdvihu 

𝐼𝑝𝑍1 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] moment zotrvačnosti vstupnej hriadele prevodovky zdvihu 

𝐼š𝑘 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] moment zotrvačnosti šrotového koryta, poskytnutý firmou 

𝐼𝑇 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] moment zotrvačnosti priestorovej traverzy 

𝑖𝑡𝑜𝑡𝑅 [1] celkový počet odvalenia pre koľajnicu 

𝑖𝑡𝑜𝑡𝑊 [1] celkový počet odvalenia pre pojazdové koleso     

𝑖𝑤 [1] počet použitých pojazdových kolies  

𝑖𝑊ℎ [1] počet hnaných kolies 

𝑘3 [1] súčiniteľ spektra zaťaženia 

𝐾𝑎𝑑ℎ [𝑁] adhézna sila otoča pri max. zaťažení 

𝐾𝑎𝑑ℎ1 [𝑁] adhézna sila otoča bez zaťaženia bremenom 

𝑘𝐵 [1] bezpečnosť brzdy 

𝑘𝑐𝑅 [1] súčiniteľ spektra kontaktnej sily pre koľajnicu 

𝑘𝑟 [1] súčiniteľ spektra sily v lane 

𝑘𝑠 [1] počet použitých skrutiek 

𝑙 [𝑚𝑚] dĺžka závitovej časti  

𝑙 [𝑚𝑚] dĺžka závitovej časti  

𝑙0 [𝑚𝑚] dĺžka krajná hladká časť pri bezpečnostnej brzde 

𝑙1 [𝑚𝑚] dĺžka krajná hladká časť 

𝑙2 [𝑚𝑚] dĺžka strednej hladkej časti  

𝑙𝐵 [𝑚𝑚] celková dĺžka lanového bubnu 

𝑙𝑙 [𝑚] dĺžka vetvy lana 

𝐿𝑙 [𝑚] navíjaná dĺžka lana na bubon  

𝑙𝑊 [1] počet náhradných sad kolies 

𝑚 [1] exponent kontaktu koleso/koľajnica 

𝑚š𝑘1/2 [𝑘𝑔] hmotnosť šrotového koryta pôsobiaca na jeden zdvih  

𝑚𝑇1/2 [𝑘𝑔] hmotnosť priestorovej traverzy pôsobiaca na jeden zdvih     

𝑀1𝑧 [𝑁 ∙ 𝑚] moment zrýchľujúcich síl otáčajúcich sa okolo osi otáčania 

𝑀1𝑧𝐵 [𝑁 ∙ 𝑚] moment zrýchľujúcich síl otáčajúcich sa okolo osi otáčania pri 

brzdení 
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𝑀2𝑧 [𝑁 ∙ 𝑚] momentu zotrvačných síl hmôt rotujúcich na hriadeli motoru 

𝑚55 [𝑘𝑔] hmotnosť bremena 55t   

𝑚𝐵 [𝑘𝑔] hmotnosť normovaného bremena 

𝑀𝐵𝑍 [𝑁 ∙ 𝑚] brzdný moment zdvihu 

𝑀𝑒𝑙𝑂 [𝑁 ∙ 𝑚] menovitý moment motoru otoča 

𝑀𝑒𝑙𝑍 [𝑁 ∙ 𝑚] menovitý moment motoru zdvihu 

𝑚𝐻𝑅 [𝑘𝑔] celková hmotnosť zdvíhaného bremena  

𝑚𝐻𝑟1 [𝑘𝑔] zaťaženie lanovej vetvy 1  

𝑚𝐻𝑅1 [𝑘𝑔] zaťaženie pôsobiace na zdvih 1   

𝑚𝐻𝑟2 [𝑘𝑔] zaťaženie lanovej vetvy 2  

𝑚𝐻𝑅2 [𝑘𝑔] zaťaženie pôsobiace na zdvih 2   

𝑀𝑘 [𝑁 ∙ 𝑚] krútiaci moment na bubon,  

𝑀𝐾2𝑑𝑜𝑣 [𝑘𝑁 ∙ 𝑚] dovolený špičkový moment prevodovky zdvihu 

𝑀𝐾2𝑚𝑎𝑂 [𝑁 ∙ 𝑚] špičkový moment prevodky otoča 

𝑀𝐾2𝑚𝑎𝑥 [𝑘𝑁 ∙ 𝑚] špičkový moment prevodky zdvihu 

𝑀𝐾2𝑚𝑖𝑛𝑂 [𝑁 ∙ 𝑚] minimálny výstupný moment prevodovky otoču 

𝑀𝐾2𝑂 [𝑁 ∙ 𝑚] prevádzkový krútiaci moment  

𝑀𝑘55 [𝑁 ∙ 𝑚] krútiaci moment pri zaťažení bremenom 55𝑡 

𝑀𝑘𝐵 [𝑁 ∙ 𝑚] brzdný moment kotúčovej brzdy 

𝑚𝐿𝐻 [𝑘𝑔] hmotnosť lamelového háku 

𝑀𝑁2𝑚𝑖𝑛𝑍 [𝑁 ∙ 𝑚] minimálny potrebný výstupný moment prevodovky 

𝑀𝑁2𝑍 [𝑘𝑁 ∙ 𝑚] menovitý výstupný krútiaci moment prevodovky zdvihu,  

𝑚𝑂 [𝑘𝑔] hmotnosť otoča 

𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥 [𝑁 ∙ 𝑚𝑚] maximálny ohybový moment 

𝑀𝑟𝑜𝑧𝑂 [𝑁 ∙ 𝑚] potrebný rozbehový moment motoru otoča 

𝑀𝑟𝑜𝑧𝑍 [𝑁 ∙ 𝑚] rozbehový moment motoru zdvihu  

𝑚š𝑘 [𝑘𝑔] hmotnosť šrotového koryta 

𝑚š𝑚 [𝑘𝑔] hmotnosť šrotového materiálu 

𝑚š𝑚1 [𝑘𝑔] hmotnosť šrotového materiálu pôsobiaci na jeden zdvih 

𝑀𝑠𝑡𝐵 [𝑁 ∙ 𝑚] statický moment bremena pri brzdení  

𝑀𝑠𝑡𝑍 [𝑁 ∙ 𝑚] statický moment bremena  

𝑚𝑇 [𝑘𝑔] hmotnosť priestorovej traverzy  

𝑀𝑇  [𝑁 ∙ 𝑚] moment na prekonanie pasívnych účinkov 
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𝑀𝑢𝐵 [𝑁 ∙ 𝑚] brzdný moment čeľusťovej brzdy  

𝑀𝑢𝑚𝑎𝑥𝑆 [𝑁 ∙ 𝑚] maximálny uťahovací moment pre skrutku M30 pevnosť 5.8,  

𝑀𝑧𝑃𝐵 [𝑁 ∙ 𝑚] moment zotrvačných síl posuvných častí pri brzdení 

𝑀𝑧𝑃𝑍 [𝑁 ∙ 𝑚] moment zotrvačných síl posuvných častí  

𝑀𝑧𝑅𝐵 [𝑁 ∙ 𝑚] moment zotrvačných síl rotujúcich častí pri brzdení 

𝑀𝑧𝑅𝑍 [𝑁 ∙ 𝑚] moment zotrvačných síl rotujúcich častí 

𝑛 [1] celkový počet nosných prierezov lana  

𝑛𝑏 [1] počet dotykových bodov pri prechode najviac ohýbanej časti lana   

𝑛𝑓 [1] počet nosných prierezov prenášajúcich 𝑚𝐻𝑟1   

𝑛𝑙 [1] počet nosných prierezov lana v jednej vetve lanového prevodu 

𝑛𝑚𝑂 [𝑚𝑖𝑛−1] menovité otáčky motoru otoča 

𝑛𝑚𝑍 [𝑚𝑖𝑛−1] menovité otáčky motoru zdvihu   

𝑛𝑂 [𝑚𝑖𝑛−1] rýchlosť otáčania otoča, zo zadania 

𝑛𝑂𝑆 [𝑚𝑖𝑛−1] skutočná rýchlosť otáčania otoča 

𝑛𝑟 [1] počet rezervných závitov 

𝑛𝑠 [1] počet pevných kladiek medzi bubnom a pohyblivou časťou  

𝑛𝑠𝐵 [𝑚𝑖𝑛−1] skutočné otáčky lanového bubnu 

𝑛𝑤 [1] celkový počet kolies prechádzajúcich cez uvažovaný bod na 

koľajnici   

𝑛𝑊 [𝑚𝑖𝑛−1] otáčky pojazdového kolesa 

𝑛𝑊𝑆 [𝑚𝑖𝑛−1] skutočné otáčky podjazdového kolesa  

𝑛𝑧 [1] počet zovretých závitov 

𝑃𝑚𝑂 [𝑘𝑊] menovitý výkon motoru otoča 

𝑃𝑚𝑍 [𝑘𝑊] skutočná rýchlosť zdvihu   

𝑃𝑂 [𝑘𝑊] potrebný výkon motoru mechanizmu otáčania   

𝑃𝑇𝐻𝑍 [𝑘𝑊] menovitý tepelný výkon prevodovky zdvihu 

𝑃𝑇𝑂 [𝑘𝑊] tepelný výkon prevodovky otoča 

𝑃𝑇𝑍 [𝑘𝑊] tepelný výkon prevodovky zdvihu 

𝑞(3) [𝑃𝑎] tlak vetra pri rýchlosti 𝑣(3) 

𝑟3 [𝑚𝑚] polomer zaoblenia hrany koľajnice    

𝑟č𝑊 [𝑚] polomer čapu pojazdového kolesa  

𝑅𝐷𝑑 [1] referenčný pomer priemeru ohybu lana k priemeru lana 

𝑅𝑒𝑠 [𝑀𝑃𝑎] medza sklzu 
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𝑅𝑟 [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2] trieda pevnosti použitého lana 

𝑅𝑅 [𝑚] polomer zakrúženej koľajnice  

𝑅𝑇 [𝑚] polomer otáčania traverzy 

𝑅𝑊 [𝑚] priemer podjazdového kolesa v ose  

𝑠 [𝑚𝑚] hrúbka steny lanového bubnu 

𝑠3 [1] parameter histórie napätia 

𝑠𝑐𝑅 [1] parameter histórie kontaktnej sily pre koľajnicu 

𝑠𝑐𝑊 [1] parameter histórie kontaktnej sily pre pojazdové koleso 

𝑠𝑟 [1] parameter histórie sily v lane 

𝑡𝑘1/2 [𝑚𝑚] polovica šírky šrotového koryta  

𝑡𝑇1/2 [𝑚𝑚] vzdialenosť pôsobiska ťažiska traverzy od pôsobiska 𝑚𝐻𝑟1 

𝑇1𝑧 [𝑁] ťažná sila od zrýchľujúcich síl otáčajúcich sa okolo osi otáčania 

𝑇2𝑧 [𝑁] ťažná sila od zotrvaných síl hmôt rotujúcich na hriadeli motoru  

𝑡𝐵 [𝑠] predbežná doba brzdenia pri spúšťaní, 

𝑡𝑏𝑘𝑂 [𝑠] doba brzdenia otoča 

𝑡𝐵𝑆𝑂 [𝑠] skutočná doba brzdenia mechanizmu otáčania 

𝑡𝑐 [𝑚𝑚] rozteč medzi vetvami lanového mechanizmu 

𝑡𝐶 [𝑚𝑚] rozteč kladiek v traverze v smere osy y 

𝑡𝑐1 [𝑚𝑚] vzdialenosť pôsobiska výsledného ťažiska od pôsobiska 𝑚𝐻𝑟1 

𝑡𝑐2 [𝑚𝑚] vzdialenosť pôsobiska výsledného ťažiska od pôsobiska 𝑚𝐻𝑟2 

𝑡𝑔 [𝑚𝑚] rozteč drážok 

𝑡𝐻 [𝑚𝑚] vzdialenosť stredu háku od stredovej osi traverzy  

𝑡𝐻Š [𝑚𝑚] vzdialenosť stredu háku od kraja šrotového koryta 

𝑇𝑂 [𝑁] ťažná sila motoru potrebná na prekonanie pasívnych odporov 

𝑡𝑟𝑂 [𝑠] dobra rozbehu otoča 

𝑡𝑟𝑍 [𝑠] doba rozbehu zdvihu 

𝑡š𝑚 [𝑚𝑚] vzdialenosť pôsobiska ťažiska šrotového materiálu od pôsobiska 

𝑚𝐻𝑅1 

𝑡š𝑚1𝑘 [𝑚𝑚] poloha ťažiska šrotového materiálu v koryte v smere osy x 

𝑡𝑇 [𝑚𝑚] vzdialenosť pôsobiska ťažiska priestorovej traverzy od pôsobiska 

𝑚𝐻𝑅1 

𝑇𝑊 [𝑘𝑔] suma ťažných síl redukovaných na koleso pri max. zaťažení 

𝑇𝑊1 [𝑘𝑔] suma ťažných síl redukovaných na koleso bez zaťaženia bremenom 

𝑣(3) [𝑚 ∙ 𝑠−1] rýchlosť pri náraze vetru ako priemer intervalu tri sekundy  
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𝑣ℎ [𝑚 ∙ 𝑠−1] rýchlosť zdvihu, pre triedu pohonu zdvihu HD4  

𝑣ℎ𝑚𝑎𝑥 [𝑚 ∙ 𝑠−1] maximálna ustálená rýchlosť zdvihu  

𝑣𝑟 [1] relatívny celkový počet ohybov 

𝑣𝑠𝑍 [𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1] skutočná rýchlosť zdvihu   

𝑣𝑊𝑆 [𝑚 ∙ 𝑠−1] skutočná rýchlosť pojazdového kolesa 

𝑣𝑧 [𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1] požadovaná rýchlosť zdvihu 

𝑤 [1] príslušný počet ohybov lana v pracovnom cykle 

𝑤3 [𝑚𝑚] prečnievajúca šírka častí bez kontaktu  

𝑤𝐷 [1] počet ohybov v referenčnom bode, 

𝑤𝑖 [1] príslušný počet ohybov lana v jednom pohybe  

𝑊𝑘 [𝑚𝑚3] modul prierezu v krute bubnu    

𝑊𝑜 [𝑚𝑚3] modul prierezu v ohybe bubnu 

𝑤𝑡𝑜𝑡 [1] celkový počet ohybov lana za dobu životnosti 

𝑤𝑡𝑜𝑡 [1] celkový počet ohybov lana za dobu životnosti 

𝑥𝐴 [𝑚𝑚] vzdialenosť stredu ložiska od čela lanového bubnu 

𝑥𝐵 [𝑚𝑚] vzdialenosť stredu uloženia hriadeľa prevodovky od čela lanového 

bubnu,  

𝑥 [𝑚𝑚] priemerne premiestnenie     

𝑍 [𝑁] osová sila v skrutke 

𝑧1 [𝑚𝑚] poloha kladky v traverze pri zdvíhaní šrotového koryta vagónu 

𝑧1𝑠𝑘 [1] počet závitov v lanovej vetve   

𝑧2 [𝑚𝑚] poloha kladky v traverze pri maximálnej výške zdvihu 

𝑧𝑟𝑒𝑓 [𝑚𝑚] referenčná výška   

𝑧𝑣 [1] počet vetvy lanového prevodu 

𝛼𝐾 [°] uhol pôsobiacej sily 

𝛼𝑠 [1] súčiniteľ ostatných rotujúcich hmôt, keď že sú známe všetky 

momenty zotrvačnosti je súčiniteľ rovný 1 

𝛽𝑧𝑚𝑎𝑥
 [°] je uhol medzi priamkou a pôsobiskom sily 

𝛽2 [1] súčiniteľ závislý na zdvihovej triede HC3  

𝛽𝑚𝑎𝑥 [°] uhol medzi nosným prierezom a smerom pôsobiska zaťaženia  

𝛾𝑐𝑓 [1] súčiniteľ kontaktnej únosnosti pri únave 

𝛾𝑚 [1] všeobecný súčiniteľ rizika   

𝛾𝑀 [1] všeobecný súčiniteľ bezpečnosti  

𝛾𝑚𝑓 [1] čiastkový súčiniteľ únavovej pevnosti  
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𝛾𝑀𝑆 [1] čiastkoví súčiniteľ spoľahlivosti materiálu 

𝛾𝑛 [1] súčiniteľ rizika podľa  

𝛾𝑝 [1] čiastkový súčiniteľ bezpečnosti  

𝛾𝑝1𝐴𝐾 [1] čiastkový súčiniteľ bezpečnosti  

𝛾𝑝2𝐴𝐾 [1] čiastkový súčiniteľ bezpečnosti  

𝛾𝑟𝑓 [1] minimálny súčiniteľ únosnosti 

𝛾𝑅𝑀 [1] súčiniteľ 𝛾𝑅𝑀 

𝛿𝑗 [°] uhol nábehu v dotykovom bode 𝑗  lana na bubon alebo vodiacu 

kladku  

∆𝑣𝑍 [%] odchýlka rýchlosti zdvihu v percentách 

∆𝜎𝑐 [𝑀𝑃𝑎] charakteristická únavová pevnosť  

𝜂𝑏 [1] účinnosť lanového bubnu pri uložení na valivých ložiskách 

𝜂𝑐𝑂 [1] celková mechanická účinnosť  

𝜂𝑐𝑍 [1] celkový účinnosť mechanizmu zdvihu  

𝜂𝑝 [1] účinnosť 3-stupňovej prevodky  

𝜂𝑠 [1] účinnosť jednotlivej kladky pre kladku s valivým uložením 

𝜂𝑠 [1] účinnosť jednotlivej kladky pre kladku s valivým uložením  

𝜂𝑡𝑜𝑡 [1] celková účinnosť lanového pohonu  

𝜅𝑜 [1] súčiniteľ prídavných odporov 

𝜅𝑂 [1] súčiniteľ stredného spúšťacieho momentu motoru otoču 

𝜅𝑧 [1] súčiniteľ stredného spúšťacieho momentu  

𝜇𝑘𝐵 [1] koeficient trenia  

𝜈 [1] koeficient radiálnej deformácie 

𝜈𝑐𝑅 [1] relatívny celkový počet kontaktov odvalenia pre koľajnicu      

𝜉𝑂 [1] momentová preťažiteľnosť motoru otoča 

𝜉𝑍 [1] momentová preťažiteľnosť motoru zdvihu 

𝜌 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3] hustota vzduchu podľa 

𝜎𝑐  [𝑀𝑃𝑎] celkové napätie v skrutke 

𝜎𝑐  [𝑀𝑃𝑎] celkové napätie v skrutke 

𝜎𝑑𝑜𝑏  [𝑀𝑃𝑎] celkové napätie v skrutke 

𝜎𝑑𝑜𝑣𝑠 [𝑀𝑃𝑎] dovolené napätie skrutky 

𝜎𝑜 [𝑀𝑃𝑎] ohybové napätie na bubon 

𝜎𝑡𝑙 [𝑀𝑃𝑎] vonkajšie tlakové napätie na bubon 
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𝜏𝑘 [𝑀𝑃𝑎] šmykové napätie v krute na bubon 

𝜙 [1] dynamický súčiniteľ   

𝜙∗ [1] dynamický súčiniteľ pre účinky zotrvačnosti a tiaže pri únave    

𝜙1 [1] dynamický súčiniteľ zdvíhania a pre účinky tiaže, ktoré pôsobia na 

hmotnosť žeriavu, 

𝜙2 [1] dynamický súčiniteľ pre účinky zotrvačnosti a tiaže pri zdvíhaní 

ležiaceho bremena   

𝜙2𝑚𝑖𝑛 [1] súčiniteľ závislý na zdvihovej triede HC3  

𝜙5𝑆 [1] súčiniteľ pre spúšťanie  
   

 

. 
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ZOZNAM PRÍLOH 
Príloha 1 – Výstupné data MSC Apex Jaguar 

Príloha 2 – Model zostavy  

 

 

VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA 
Otočná časť šrotového žeriavu 170218-000-00-00-00 

Mechanizmus zdvihu 170218-001-01-00-00 
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PRÍLOHA 1 

PRÍLOHA 1 – VÝSTUPNÉ DÁTA MSC APEX JAGUÁR 
PRIEBEH NAPÄTIA – KOMBINÁCIA A1 

 

Obr. 1 Priebeh napätia podľa HMH – kombinácia A1 

 

Obr. 2 Priebeh normálového napätia – kombinácia A1  
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PRÍLOHA 1 

 

Obr. 3 Priebeh šmykového napätia – kombinácia A1 

 

PRIEBEH NAPÄTIA – KOMBINÁCIA B1 

 

Obr. 4  Priebeh napätia podľa HMH – kombinácia B1 
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PRÍLOHA 1 

 

Obr. 5 Priebeh normálového napätia – kombinácia B1 

 

 

Obr. 6 32 Priebeh šmykového napätia – kombinácia B1 
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PRIEBEH NAPÄTIA – KOMBINÁCIA A1 ÚNAVA  

 

Obr. 7 Priebeh napätia podľa HMH – kombinácia A1 únava 
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PRIEBEH NAPÄTIA – KOMBINÁCIA B1 ÚNAVA 

 

Obr. 8 Priebeh napätia podľa HMH – kombinácia B1 únava 
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PRÍLOHA 2 

PRÍLOHA 2 – MODEL ZOSTAVY 
 

 

Obr. 1 Izometrický pohľad na zostavu 
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PRÍLOHA 2 

 

Obr. 2 Čelný pohľad na zostavu 
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PRÍLOHA 2 

 

Obr. 3 Bočný pohľad na zostavu 


