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ABSTRAKT, KLÍ ČOVÁ SLOVA 

ABSTRAKT  

Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu jeřábové kočky. Konkrétně se jedná  
o pomocnou jeřábovou kočku, s požadovanou nosností 65 000 kg, uloženou na mostovém 
jeřábu, který je situován uvnitř haly ve slévárně. V prvních kapitolách je zpracován návrh 
mechanismu zdvihu a pojezdu, který je v závěru doplněn o pevnostní kontrolu rámu. Tento 
celek pak vede k výstupu, jímž je výkresová dokumentace.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
Mostový jeřáb, jeřábová kočka, mechanismus zdvihu, mechanismus pojezdu, rám, buben, 
kladka, brzda, pohon 

ABSTRACT  

This master thesis deals with issue design of crab trolley. Concretely is acted about auxiliary 
crab trolley with required capacity 65 000 kg. This crab is on overhead crane, which  
is situated at hall of foundry. In particular chapters is processed design of lifting mechanism 
and travelling mechanism, which is amended to strength control of frame. This whole leads 
to output solutions, which is drawing documentation. 

KEYWORDS 
Overhead crane, trolley crab, lifting mechanism, traveling mechanism, frame, drum, pulley, 
brake, drive 
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ÚVOD 

ÚVOD 
Potřeba zdvihat a přemisťovat nejrůznější předměty, s co nejmenší námahou a úsporou lidské 
energie, dala vzniknout jeřábům. Jedním z hlavních prvků těchto zdvihacích zařízení  
je kladka. Při jejich vzájemném propojení vznikne kladkostroj, který sníží potřebnou sílu  
pro zvednutí břemene. Toto zjištění tedy usnadnilo a zefektivnilo práci. Postupem času  
se nahradila lidská síla strojními pohony, což směřovalo až k dnešním jeřábům. Moderní 
jeřáby jsou nedílnou součástí světa a můžeme je najít v nejrůznějších velikostech, typech  
a odvětvích. Své nejčastější využití mají ve stavebním a těžkém průmyslu, kde jsou vystaveny 
extrémním podmínkám, které musí spolehlivě zvládat. 

Typickými zástupci jeřábů pro těžký průmysl bývají jeřáby mostového typu pracující venku 
nebo uvnitř hal. Skládají se z několika částí. K těm nejhlavnějším patří samotný most, jenž 
tvoří nosný prvek, a jeřábová kočka, která se po něm pohybuje. Jejím úkolem je umožnit 
příčný posuv břemene s požadovanou rychlostí, což obstarává mechanismus pojezdu. Kočka  
je také osazena mechanismem zdvihu, který umožňuje nejstěžejnější pohyb, a to je zdvih 
břemene. Tento celek pak musí vynikat vysokou spolehlivostí, efektivitou a bezpečností. 



 

 



BRNO 2016 

 

17 
 

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ A POPIS KONSTRUKCE  

1 SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ A POPIS KONSTRUKCE  
 

1.1 ZAŘAZENÍ JEŘÁBU  
Jeřáb, pro který je pomocná jeřábová kočka s nosností 65 000 kg navrhována, je mostového 
typu a slouží pro práci s tekutým kovem v ocelárnách. Pohybuje se vysoko uvnitř haly  
a je vystavován teplotám v rozsahu od -25°C do 65°C. Obecně se licí jeřáby (Obr. 1.) dle 
normy ČSN ISO 4301-1 [4] jako celek řadí do III. skupiny (viz. Tab. 1), tedy kategorie 
těžkého provozu. Konstrukční uspořádání jeřábu může být různé. Vždy má ale hlavní a 
pomocný zdvih. Hlavní zdvih je vybaven traverzou s lamelovými háky a má za úkol 
manipulaci s licími pánvemi. Pomocný zdvih může být jeden nebo více a slouží například 
k vylévání strusky z pánví. Uspořádání nosnosti zdvihů licího jeřábu pak může být například 
složeno takto 360/65/20 t. Při návrhu musí být bráno v potaz, že jeřáb pracuje s tekutým 
kovem a musí splňovat zpřísněné bezpečnostní nároky. [1] 

 Licí mostový jeřáb [18] 

Tab. 1. Zařazení jeřábu a mechanismů jeřábů dle normy ČSN ISO 4301-1 [4] 

Klasifikace jeřábu 

A7 
Stav zatěžování Třída využití Počet pracovních cyklů 

Q3 - Těžký provoz 
U6 - Nepravidelné využívaní 

intenzivního stupně 
1 000 000 

Klasifikace mechanismu zdvihu 

M8 
Stav zatěžování Třída využití Celková doba využívaní [h] 

L3 - Těžký provoz T7- Intenzivní využívání 25 000 

Klasifikace mechanismu pojezdu 

M7 
Stav zatěžování Třída využití Celková doba využívaní [h] 

L3 - Těžký provoz T6- Nepravidelné intenzivní využívání 12 500 
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Tab. 2. Požadované parametry pro navrhovanou jeřábovou kočku 

Vstupní parametry  
Nosnost 65 000 kg 

Výška zdvihu 21 600 mm 

Rychlost zdvihu 0 - 12 m/min 

Rychlost pojezdu 0 - 25 m/min 

Rozchod kol 3 600 mm 

Typ kolejnice A100 
 

1.2 SESTAVA JEŘÁBOVÉ KOČKY 
Jeřábovou kočku, jakožto zařízení si můžeme rozdělit do 3 velkých skupin (Obr. 2.). První 
skupinu představuje rám, který je nosným prvkem kočky. Další skupinu lze shrnout jako 
mechanismus zdvihu, jež obstarává spouštění a zdvih břemene ve vertikálním směru. Poslední 
skupinou je mechanismus pojezdu, který umožňuje horizontální pohyb kočky po mostu 
jeřábu. Tyto tři základní skupiny jsou tvořeny jednotlivými podskupinami, jejichž konstrukce 
je podřízena příslušným technickým normám. 

 Sestava jeřábové kočky; 1 – Rám kočky; 2 – mechanismus zdvihu; 3 – mechanismus pojezdu 

 

1.3 RÁM JEŘÁBOVÉ KOČKY 
Rám kočky je tvořen z podélných a příčných nosníků, které jsou ve většině případů 
konstruovány jako svařence. Ty mají podobu skříňových nosníků nebo improvizovaných 
profilů tvořených plechy. K rámu také patří i další součásti jako jsou kryty, lávky, madla, 
žebříky a zábradlí, jimiž se zabývá technická norma ČSN EN 13586+A1 [20]. 

Hlavním úkolem rámu je přenos zatížení od mechanismu zdvihu, vzniklého zvedáním 
břemene, skrze pojezdová kola dále na most jeřábu. Vzhledem ke své funkci je tak rám 
vystavován značnému zatížení a je třeba dbát zvýšené pozornosti při pevnostní kontrole. 
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1.4 MECHANISMUS ZDVIHU JEŘÁBOVÉ KOČKY 
Zdvihový mechanismus se sestává z pohonu, který je propojen s převodovkou s vysokým 
redukčním převodem, pro umocnění krouticího momentu. Výstupní hřídel z převodovky 
následně pohání lanový buben. Při propojování jednotlivých vstupů a výstupů jsou pak užity 
spojky z důvodů ochrany pohonu a tlumení rázů. Důležité je také brzdění celého mechanismu. 
Tento úkol zastává brzda uložená před vstupem do převodovky, pro umocnění brzdného 
účinku. Ke zdvihovému mechanismu patří ještě i systém horních vodících a vyrovnávacích 
kladek. Tento celek (Obr. 3.) poté umožňuje vertikální zdvih a spouštění břemene. 

 Sestava mechanismu zdvihu  

 

1.4.1  POHON ZDVIHU 

Jako pohon zdvihu se u mostových jeřábů používá zpravidla elektromotor. Příkladem mohou 
být asynchronní kroužkové motory, s kotvou na krátko nebo stejnosměrné motory.  
Za účelem dosažení lepších momentových charakteristik a snadnějšího řízení chodu je lze užit 
ve spojení s frekvenčními měniči. [1] 

Jelikož musí pohon při zdvihu břemene překonat všechny odpory od třecích a setrvačných sil, 
musí být dimenzován s patřičnou rezervou výkonu, aby nedocházelo k přetěžování motoru  
a tím i jeho snižování životnosti. Dalším negativním vlivem pohonu s nízkým výkonem  
je také delší doba rozběhu, která prodlužuje strojní časy a snižuje tak efektivitu výroby. 
Naopak pohon s příliš vysokým výkonem zbytečně zvyšuje cenu, spotřebu energii a hlavně 
také hmotnost celého mechanismu. [2] 

 

1.4.2 PŘEVODOVKA ZDVIHU  

Převodovky zdvihového mechanismu jsou převážně typizované a mohou mít stejnoběžné  
i různoběžné vstupní a výstupní hřídele s ohledem na druh použitého převodu. Nejčastěji 
používanými druhy převodu jsou planetové, s čelním soukolím, s kuželovým soukolím nebo 
kombinované. Pro dosažení velkých převodových poměrů jsou konstruovány jako 
vícestupňové. Důležitými faktory při volbě převodovky, mimo převodový poměr, jsou  
i mechanická účinnost a únosnost ložisek na výstupním hřídeli, kde vzniká velká radiální síla 
v důsledku zatížení od lanového bubnu. [3] 
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1.4.3 LANOVÝ BUBEN  

Lanový buben je konstruován jako svařenec z trubek nebo ze skroužených plechů. Čela bubnu 
jsou navařena s náboji nebo čepy, podle druhu uložení. Typickým uložením je propojení 
jednoho z čel skrze zubovou spojku s výstupním hřídelem převodovky a druhého čela pomocí 
čepu nasazeného v naklápěcím ložisku spojeným s rámem kočky. Po svém obvodu je buben, 
z důvodu vedení lana, drážkovaný buď jedním, nebo dvěma směry pro případ, že se jedná  
o zdvojený buben. Lano může být na buben navíjeno v jedné nebo více vrstvách a je k němu 
připevněno pomocí lanových příložek. Pokud se lano na buben navíjí ve více vrstvách, snižuje 
se pak automaticky životnost lana. Rozměry bubnu jsou navrhovány s ohledem na průměr  
a délku navíjeného lana. Což řeší normy ČSN 27 1820, ČSN ISO 4308-1. [3] 

Vlivem zatížení při zdvihu břemene je buben namáhán kombinovaným zatížením, které  
je složeno z tlakového a ohybového napětí a napětí v krutu. Proto je třeba provést pevnostní 
kontrolu ve všech těchto směrech. 

 

1.4.4 SPOJKY  

Spojky slouží k propojení jednotlivých hřídelů a to ať už se jedná o spojení pohonu 
s převodovkou nebo převodovky s lanovým bubnem. K propojení mohou být použity tuhé, 
poddajné, kluzné nebo výsuvné spojky. Z poddajných spojek se pro zdvih nejvíce hodí pružné 
spojky, které mohou být navíc s brzdovým kotoučem nebo zubové spojky, které jsou schopné 
přenést velké krouticí momenty, umožňují malé náklony a plynulejší záběr sokolí 
převodovky. Kluzné spojky se hodí proti překročení krouticího momentu. Všechny jsou však 
u mechanismu zdvihu využívány hlavně za účelem ochrany pohonu, plynulejšího  
a vyváženějšího chodu soustavy a tlumení vibrací. 

 

1.4.5 BRZDY 

Brzdy jsou stěžejním bezpečnostním prvkem celého mechanismu. Jejich úkolem je zastavit 
nebo zpomalit pohyb spouštěného břemene a to i v případě výpadku elektrické energie. 
Pro mechanismus zdvihu se využívají brzdy stavěcí, regulační a bezpečnostní v podobě 
mechanismů čelisťové nebo kotoučové brzdy. V obou případech jsou brzdy vždy sepnuté  
a uvolňují se pouze při chodu pohonu. Čelisťová brzda (Obr. 4.) se sestává z pákového 
mechanismu, na kterém je upevněn pár čelisti s nýtovaným obložením svírající rotující 
brzdový buben. Celý mechanismus brzdy je řízen elektrohydraulickým odbrzďovačem 
(ELDRO), jemuž dodává energii připojený hydraulický agregát. Mechanismus kotoučové 
brdy je principiálně obdobný, jen místo rotujícího bubnu svírají čelisti rotující kotouč.  

Celá sestava a to jak u čelisťových tak i kotoučových brzd je vystavena značnému měrnému 
tlaku vznikajícímu přitlačováním čelistí na buben nebo kotouč. Proto se hodnota měrného 
tlaku kontroluje. V důsledku působení měrného tlaku a tření se brzdy zahřívají  
a opotřebovávají, tím se pak snižuje jejich účinnost a je tak nutností kontrolovat přehřívání 
brzd a opotřebení obložení. 
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 Čelisťová brzda 

 

1.5 POJEZD JEŘÁBOVÉ KOČKY 
Mechanismus pojezdu jeřábové kočky se skládá z pohonu, který je propojen 
s redukční převodovkou. Ta dále přenáší navýšený krouticí moment na pojezdová kola. Tak 
jako každý mechanismus musí být i tento vybaven brzdou za účelem zpomalení nebo 
zastavení pohybu. Úkolem pojezdu je dodat dostatečnou trakci a umožnit tak jeřábové kočce 
pohyb po mostu jeřábu. 

Mechanismus pojezdu může mít různá uspořádání. Například centrální pohon s brzdou  
a převodovkou s průchozím výstupním hřídelem, který pomocí kloubových hřídelů pohání 
dvě pojezdová kola. Tímto se zajistí stejnoměrné otáčky hnacích pojezdových kol a předejde 
se tak příčení. Další variantou může být více pohonů s převodovkami a brzdami (Obr. 5.)  
pro každé hnací kolo zvlášť. V tomto případě se pak v důsledku předejití příčení užívá řízení 
pohonů pomocí frekvenčních měničů. 

 Sestava pojezdu jeřábové kočky  
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1.5.1 POHON 

O pohon pojezdu se stará stejně jako u mechanismu zdvihu asynchronní nebo stejnosměrný 
elektromotor, který musí umožnit rozpohybovat jeřábovou kočku na požadovanou rychlost  
a to v nepravidelných a dosti častých intervalech. Pro tyto účely musí být výkon pohonu 
navržen s dostatečnou rezervou, aby nedošlo k přehřívání, ztrátám výkonu nebo přetěžování 
motoru. Avšak rezerva nesmí být příliš velká, aby bylo pojíždění jeřábové kočky plynulé, 
plně ovladatelné a nedocházelo například k prokluzu pojezdových kol při pohybu  
bez břemene. Docházelo by pak zbytečně k nadměrnému opotřebení všech dílů pojezdu. 

 

1.5.2 BRZDY 

Brzdy u pojezdu slouží k zpomalení nebo zastavení kočky pohybující se po mostu jeřábu.  
Pro tyto účely se používají podobně jako u zdvihu kotoučové nebo čelisťové brzdy. Situování 
brzdy může být mezi pohonem pojezdu a převodovkou nebo je brzda součástí pohonu  
(viz Obr. 6.). Integrovaná brzda, je však schopná vyvolat pouze omezený brzdný moment,  
a proto se volí koncepce dle vypočteného potřebného brzdného momentu. Stejně jako 
v případě zdvihu i zde platí, že brzda je stále v zabrzděném stavu a uvolňuje se pouze  
při chodu pohonu. 

 Pohon s integrovanou brzdou [19] 

 

1.5.3 PŘEVODOVKA  

Převodovky pojezdu zpravidla nebývají tak velké jako převodovky zdvihu. Jsou převodovány 
taktéž jako redukční, pro zvýšení krouticího momentu směřujícího od pohonu  
k hnacím pojezdovým kolům. Mohou být jedno nebo více stupňové se stejnoběžnými nebo 
různoběžnými hřídeli, dle požadavku zástavby. Převod je redukován pomocí čelního nebo 
kuželového soukolí, jež je uložené v dělené lité převodové skříni. Na trhu je mnoho výrobců, 
kteří převodovky dodávají s nejrůznějšími převodovými stupni, například firmy SEW, 
SIEMENS nebo NORD. Lze je zakoupit i jako celek v kombinaci s elektromotorem a brzdou. 
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1.5.4 POJEZDOVÁ KOLA  

Pojezdová kola jsou hnací a hnané (Obr. 7.). Materiál pro výrobu je litá ocel, která má vyšší 
únosnost než litina. Kola mají několik stěžejních částí. První částí je náboj, skrze který je kolo 
pevně spojeno s hnací hřídelí. Tato hřídel je pak dále usazená v rohových ložiscích, jež jsou 
spojeny s rámem kočky. Dalším neméně důležitým prvkem pojezdového kola je nákolek, 
který má za úkol vedení kola v příčném směru během odvalování po kolejnici. Kolo může  
být s jedním nebo dvěma nákolky, avšak musí být brána v potaz nepřesnost dráhy,  
aby nedošlo k vymezení vůle mezi kolejnicí a nákolkem a nedocházelo tak k příčení. Poslední 
částí kola je bandáž, která nemusí být vždy součástí, ale užívá se za účelem navýšení 
životnosti pojezdového kola. Jejím užitím se zvýší také únosnost zatížení působícího 
kontaktního tlaku mezi kolem a kolejnicí.   

 Hnané pojezdové kolo  
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2 NÁVRH MECHANISMU ZDVIHU 
 

2.1 VOLBA LANOVÉHO P ŘEVODU 
Lanový převod se skládá ze systému vodících a vyrovnávacích kladek, které mají za úkol 
vzájemně vést lano takovým způsobem, aby bylo dosaženo požadovaného poměru mezi 
velikostmi tíhy břemene a tažné síly v laně. Převody mohou být v jednoduchém nebo 
zdvojeném provedení. Zdvojené provedení představuje navíjení dvou konců lan vedených 
přes vyrovnávací kladku na jeden lanový buben s levými a pravými drážkami. Lanový převod 
má přímý vliv na volbu lana a to tak, že čím vyšší je převodový poměr, tím menší je síla 
v laně a i průměr lana. V důsledku menšího průměru lana mohou být menší i průměry kladek 
a bubnu. Lanový převod však nemůže být zvětšován do nekonečna, protože se zvyšujícím 
převodovým poměrem roste i počet nosných průřezů a tím pádem i celková délka nutná 
k navinutí na lanový buben vůči zdvihu břemene. 

Vzhledem k požadavkům na mechanismus zdvihu s nosností 65 000 kg je zvolen lanový 
převod zdvojeného provedení s převodovým poměrem i = 4. Tohoto převodového poměru  
je dosaženo pomocí 4 vodících kladek uložených ve spodní kladnici, dalších 2 vodících 
kladek uložených v horní kladnici rámu kočky a jedné vyrovnávací kladky, taktéž upevněné 
na rámu kočky (Obr. 8). Díky tomuto uspořádání je hmotnost břemene rozložena  
do 8 nosných průřezů lana. 

 Schéma lanového převodu; 1 – Lanový buben; 2 – Vyrovnávací kladka; 3 – Vodící kladka;  
4 - Kladnice 
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2.2 NÁVRH LANA 
Lano je nosným prvkem, který je vystaven stálému statickému a dynamickému zatížení 
v podobě tahu a ohybu během manipulace s břemenem. Výpočet zatížení lana ohybem  
je značně komplikovaný, a proto je suplován řadou bezpečnostních koeficientů. Samotný 
návrh lana je definován evropskou normou ČSN EN 13001-3-2 [21], která určuje postup 
výpočtu s ohledem na jednotlivé vlivy působící na lano. V normě je však zahrnuta celá řada 
parametrů, jež nelze v rámci zadání určit, a navrhované parametry pro volbu lana by tak 
neměli své opodstatnění. Proto je výpočet řízen dle stále platné normy ČSN 27 0100 [5]  
a také dle ČSN ISO 4308-1 [6]. 

 

2.2.1 VYPOČET ZATÍŽENÍ LANA  

Síla v laně je přímo úměrně ovlivněna hmotnosti zdvihaného břemene, jež se sestává ze dvou 
částí. První část představuje hmotnost zdvihaného břemene Q = 65 000 kg a druhou 
odhadnutá hmotnost stálého břemene G = 3 200 kg. Ta zahrnuje předpokládanou hmotnost 
kladnice i lana, protože hodnota požadované výšky zdvihu přesahuje 20 metrů. [5] Značné 
snížení výsledné síly obstarává zvolený zdvojený návin lana na buben a lanový převodu n = 4, 
což rozdělí sílu, působící od břemene, mezi 8 nosných průřezů. Naopak zvětšujícím faktorem 
síly je celková účinnost lanového převodu.  

Celková účinnost lanového převodu dle [5] str. 4: 

�� �
1 � ��

�

� ∙ 
1 � ���
 (1)  

�� �
1 � 0,98�

4 ∙ 
1 � 0,98�
  

�� � 0,97  

kde: �� [-] účinnost jedné kladky - dle [5] str. 5 
 � [-] lanový převod 

Zatížení svislého lana dle [5] str. 4: 

�� �
� � �

� ∙ �
∙

�

��

 (2)  

�� �
65 000 � 3 200

2 ∙ 4
∙

9.81

0.97
  

�� � 8,618 ∙ 10�    

kde: � [kg] hmotnost břemene 
 � [kg] hmotnost stálého břemene – odhadovaná na 3200 kg 
 � [m/s2] tíhové zrychlení 
 z [-] počet větví lanového převodu 
 �� [-] celková účinnost lanového převodu 
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2.2.2 POŽADOVANÁ ÚNOSNOST LANA  

Minimální hodnota únosnosti lana je striktně dána normou a to v podobě koeficientu 
bezpečnosti. Navrhovaný koeficient bezpečnosti dle normy ČSN 27 0100 [5] činí k = 7,5. 
Tato hodnota se sestává z části zohledňující počet pracovních cyklů za rok a části, jež tuto 
hodnotu navyšuje o 0,7 jako zohlednění střídavého ohybu lana. Norma ČSN ISO 4308-1 [6] 
je v tomto případě striktnější, jelikož se jedná o jeřábovou kočku licího jeřábu, navyšuje  
se koeficient bezpečnosti dle normy na Zp = 9. 

Jmenovitá pevnost lana dle [5]: 

! � " ∙ �� (3)  

! � 7,5 ∙ 8,618 ∙ 10�  

! � 6,464 ∙ 10#    

kde: " [-] koeficient bezpečnosti lana dle [5] str. 3 
 �� [N] zatížení svislého lana 

Minimální únosnost lana dle [6]: 

�$%� � &' ∙ �� (4)  

�$%� � 9 ∙ 8,618 ∙ 10�  

�$%� � 7,756 ∙ 10#    

kde: &' [-] koeficient bezpečnosti lana dle [6] str. 9 

 

2.2.3 VOLBA LANA ZDVIHU  

Na základě vypočtených hodnot požadované minimální únosnosti bylo zvoleno ocelové lano 
o průměru 30 mm od společnosti CASAR, jež je dodáváno na trh pod obchodním názvem 
TURBOPLAST (viz Obr. 9.). Tento typ lana se vyznačuje zvýšenou únosností, vůči velikosti 
svého průřezu, a odolností vůči používání v nepříznivém prostředí. Podle doporučení výrobce  
se lano TURBOPLAST, díky svým parametrům (viz Tab. 3), hodí pro užití u ocelárenských, 
přístavních a věžových jeřábů nebo jako nosné lano pro výtahy. [7] 

 Nosný průřez lana CASAR TURBOPLAST [7] 
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Tab. 3. Parametry zvoleného lana zdvihu CASAR TURBOPLAST [7] 

CASAR TURBOPLAST 

Průměr lana d [mm] 30 

Mez pevnosti lana Rm [MPa] 1 960 

Minimální síla k přetržení Fu [N] 7,893 × 105 

Hmotnost lana ml [kg/m] 4,1 

Rozsah pracovních teplot [°C] -50 až +115 
 

Skutečná bezpečnost lana: 

"( �
�)

��

 (5)  

"( �
7,893 ∙ 10#
8,618 ∙ 10�  

"( = 9,159  

kde: �) [N] minimální síla k přetržení lana dle [7] 

 

2.3 NÁVRH KLADEK  
Parametry lanových kladek, jako jsou průměr a tvar drážky pro lano, jsou voleny  
tak, aby odpovídaly normalizovaným rozměrům dle státních norem. Každá z norem  
pak zohledňuje rozměry dle vlastního kritéria. Například z pohledu druhu provozu nebo počtu 
pracovních cyklů. Konkrétní normy vztahující se k lanovým kladkám jsou ČSN EN 13 135 
[9], ČSN ISO 4308-1 [6] a ČSN 28 1820 [8]. 

 

2.3.1 NÁVRH PRŮMĚRU VODÍCÍCH LANOVÝCH KLADEK  

Při návrhu doporučeného průměru vodící kladek je užito normy ČSN 28 1820 [8] a také ČSN 
ISO 4308-1 [6]. Evropská norma ČSN EN 13 135 [9] se jako taková ohledně průměru kladek 
nevyjadřuje, udává pouze rozsah rozměrů drážek pro lano. 

Návrh průměru lanové kladky dle [8]: 

*+ = ,+ ∙ - (6)  

*+ = 24 ∙ 30  

*+ = 720 ..  

kde: ,+ [-] součinitel průměru kladky dle [8] str. 2 - pro těžký provoz ,+ = 24
 d [mm] průměr lana zdvihu 
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Výpočet průměru dle [6] je detailněji zpracován v Příloze I na straně 2. Výsledné průměry 
navržené podle norem a zvolený průměr, jsou uvedeny v přehledu v Tab. 4. Velikost 
zvoleného průměru přesně odpovídá normalizovanému průměru udávaného normou  
ČSN 27 1820 [8]. 

Tab. 4. Přehled rozměrů vodící lanové kladky 

Dle ČSN 27 1820: 

Navržený průměr vodící kladky Dk [mm] 720 

Dle ČSN ISO 4308-1: 

Navržený průměr vodící kladky Dk [mm] 840 

Zvolený normalizovaný průměr: 

Skutečný průměr vodící kladky Dk [mm] 900 
 

2.3.2 NÁVRH PRŮMĚRU VYROVNÁVACÍ LANOVÉ KLADKY  

Výpočet průměru vyrovnávací kladky dle ČSN ISO 4308-1 [6] a ČSN 27 1820 [8] je obdobný 
jako pro vodící kladky, a proto je uveden pouze v Příloze I na straně 2. Jelikož se vyrovnávací 
kladka na rozdíl od vodící takřka neotáčí, jsou součinitele průměru kladky značně menší. 
Přehled navrhovaných a zvolených rozměrů je uveden v Tab. 5. 

Tab. 5. Přehled rozměrů vyrovnávací lanové kladky 

Dle ČSN 27 1820: 

Navržený průměr vyrovnávací kladky Dkv [mm] 480 

Dle ČSN ISO 4308-1: 

Navržený průměr vyrovnávací kladky Dkv [mm] 560 

Zvolený normalizovaný průměr: 

Skutečný průměr vyrovnávací kladky Dkv [mm] 600 
 

2.3.3 DRÁŽKY LANOVÝCH KLADEK  

Tvar a rozměr drážky lanové kladky je předurčen normou. V tomto případě je tvar drážky 
navržen tak, aby odpovídal normě ČSN 27 1820 [8]. Novější evropská norma  
ČSN EN 13 135 [9] předepisuje pouze některé parametry drážky a to v daném rozmezí.  
Při porovnání navržených rozměru s ní kladka předepsané rozmezí rozměru splňuje také. Tvar 
a rozměry drážky jsou znázorněny a uvedeny na Obr. 10. a v Tab. 6. 
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 Tvar drážky lanové kladky; a – šířka kladky; b – hloubka drážky; c – výška lemu; e – sražení 
hrany; R – rádius dna drážky; R2 – vnitřní rádius; R3 – vnější rádius; Dk – průměr kladky; αdk – úhel 

rozevření 

Tab. 6. Rozměry drážky lanových kladek 

Rozměry: dle ČSN 27 1820 dle ČSN EN 13 135 
Šířka kladky a [mm] 82 - 
Hloubka drážky b [mm] 54 b ≥ 42 
Výška bočnice c [mm] 12 - 
Sražení hrany e [mm] 1,5 - 
Rádius dna drážky R [mm] 17 15,6 - 17 
Vnitřní zaoblení R2 [mm] 6 - 
Vnější zaoblení R3 [mm] 4 - 
Úhel rozevření αdk [°] 45 30 - 60 

 

2.4 NÁVRH LANOVÉHO BUBNU  
V případě návrhu lanového bubnu jsou jeho rozměry a tvar drážek tak jako u lanových kladek 
omezeny normou a navíc také navíjenou délkou lana, která přímo úměrně zvětšuje jeho délku. 
Navržený buben je vystaven mnoha napěťovým vlivům, jako je ohyb, krut a tlak od lana 
působícího na plášť bubnu. Z tohoto je proveden i výpočet pevnostní kontroly. 

 

2.4.1 PRŮMĚR A TVAR DRÁŽEK LANOVÉHO BUBNU  

Na lanové bubny se vztahují stejné normy jako na lanové kladky. Proto je průměr bubnu 
navržen také s ohledem na normy ČSN 27 1820 [8] a ČSN ISO 4308-1 [6] (viz Příloha I  
str. 2), protože kritérium průměru bubnu není v evropské normě obsaženo. Naopak tvar 
drážek je navržen dle evropské normy ČSN EN 13 135 [9], kde navržené rozměry současně 
splňují i ČSN 27 1820 [8] (viz. Tab. 8.). 
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Návrh průměru lanového bubnu dle [8]: 

*0 = ,0 ∙ - (7)  

*0 � 22 ∙ 30  

*0 � 660 ..  

kde: ,0 [-] součinitel průměru bubnu dle [8] str. 2 - pro těžký provoz ,0 � 22 

Tab. 7. Přehled rozměrů lanového bubnu: 

Dle ČSN 27 1820: 

Navržený průměr bubnu Db [mm] 660 

Dle ČSN ISO 4308-1: 

Navržený průměr bubnu Db [mm] 750 

Zvolený normalizovaný průměr: 

Skutečný průměr bubnu Db [mm] 900 
 
Zvolený normalizovaný průměr lanového bubnu (viz tab. 7.) je vybrán vyšší, než by mohl být 
použit. Je tomu tak za účelem snížení délky lanového bubnu a tím i celkové šířky 
mechanismu zdvihu, aby se lépe vešel na rám jeřábové kočky s co nejmenšími možnými 
přesahy. 

Návrh drážek lanového bubnu: 

 Tvar drážky lanového bubnu; d – průměr lana zdvihu; p – rozteč drážek; h1 – hloubka drážky 
pro lano; h1 – výška lemu; r1 – rádius dna drážky; r2 – přechodový rádius drážek 
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Tab. 8. Rozměry drážek lanového bubnu 

Rozměry: Zvolené rozměry  dle ČSN 27 1820 dle ČSN EN 13 135 
Rozteč drážek p [mm] 35 35 p ≥ 33 
Hloubka drážky h1 [mm] 9 9 10 – 13,5 
Výška lemu h2 [mm] 50 - h2 ≥ 45 
Rádius dna drážky r1 [mm] 17 17 15,75 - 17 
Přechodový rádius r2 [mm] 4,5 4,5 - 
Nosná tloušťka s [mm] 30 - - 

 
Doporučená nosná tloušťka stěny bubnu se dle literatury [3] vypočítá jako 0,8 násobek 
průměru lana. Tento výpočet je proveden v Příloze I na str. 2. 

 

2.4.2 DÉLKA LANOVÉHO BUBNU  

Pro určení délky lanového bubnu je stěžejním parametrem délka navíjeného lana, která 
v souvislosti s roztečí drážek určí délku závitové části bubnu. Celková délka je pak složena 
z délek závitových částí, krajních částí a středové části. Krajní části bubnu se dle [3] 
doporučují navrhnout o délce alespoň čtyřnásobku hodnoty rozteče za účelem vzniku prostoru 
pro upevnění lana pomocí lanových příložek. 

Délka navíjeného lana: 

1 = � ∙ 2 (8)  

1 � 4 ∙ 21	600	  

1 � 8,64 ∙ 10�	..  

kde: 2 [mm] výška zdvihu břemene dle zadání 

Počet závitů lana 

Pro určení počtu závitu se dle literatury [3] přidávají navíc 2 – 3 závěrné závity za účelem 
snížení napětí působícího na šrouby lanových příložek ve spodní poloze háku zdvihu. 

�� � 13 ∙ *0 � 2 (9)  

�� � 8,64 ∙ 10�3 ∙ 900 � 2	  

�� � 32,558 -> Počet závitů zaokrouhlen na 33. 

kde: 1 [mm] délka navíjeného lana 
 *0 [mm] průměr lanového bubnu. 
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Délka závitové části: 

45 = �� ∙ 6 (10)  

45 � 33 ∙ 35  

45 = 1 155 ..  

kde: �� [-] počet závitů lana 
 6 [mm] rozteč drážek pro lano 

Délka středové části lanového bubnu je zvolena na l1 = 180 mm. Rozměry krajní části  
dle výpočtu (viz Příloha I str. 2) na základě literatury [3] odpovídá hodnotě nejméně 120 mm. 
Délka krajní části je proto zvolena shodně s délkou střední časti, tedy l2 = 180 mm.  

 Rozvržení délek lanového bubnu; l1 – délka střední části; l2 – délka krajní části; lz – délka 
závitové části 

Celková délka lanového bubnu: 

4� = 4� � 2 ∙ 47 � 2 ∙ 45 (11)  

4� � 180 � 2 ∙ 180 � 2 ∙ 1 155  

4� = 2 850 ..  

kde: 4� [mm] délka střední části bubnu 
 47 [mm] délka krajní části bubnu 
 45 [mm] délka závitové části bubnu 
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2.4.3 PEVNOSTNÍ KONTROLA LANOVÉHO BUBNU  

Vlivem zavěšení lana je plášť bubnu zatěžován ohybovým napětím, které je maximální 
v horní poloze háku. Dalším napěťovým vlivem je krut vznikající při navíjení lana. Posledním 
činitelem je vnější tlakové napětí od sevření lanem navinutým v drážkách bubnu. Spojením 
těchto napětí se vypočte redukované napětí odpovídající hypotéze HMH. Struktura tohoto 
výpočtu je uvedena v literatuře [3] str. 41 - 42.  

Ohybový moment působící na plášť bubnu: 

89 = �� ∙ 40 (12)  

89 � 8,618 ∙ 10� ∙ 1	492	  

89 � 1,286 ∙ 10:	 ..  

kde: 40 [mm] rameno ohybového momentu 

Jelikož je uložení lanového bubnu nesymetrické, delší rameno ohybového momentu 
se nachází na straně čepu s naklápěcím ložiskem. Velikost tohoto ramene činí 1 492 mm  
od osy ložiska po osu lana zdvihu s hákem v horní poloze. 

Modul pr ůřezu v ohybu: 

;9 � 0,8 ∙ 
*9 � <�7 ∙ < (13)  

;9 � 0,8 ∙ 
870 � 30�7 ∙ 30	  

;9 � 1,693 ∙ 10=	..>  

kde: *9 [mm] průměr bubnu pod lanem 
 s [mm] nosná tloušťka bubnu  

Ohybové napětí: 

Ohybové napětí by, dle literatury [3], nemělo přesahovat hodnotu 10 – 15 MPa. 

?9 � 89;9 (14)  

?9 � 1,286 ∙ 10:1,693 ∙ 10=	  

?9 � 7,593	8!@  

kde: 89 [Nmm]  ohybový moment působící na plášť bubnu 
 ;9 [mm3]  modul průřezu v ohybu  
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Krouticí moment na plášti bubnu: 

8+ = �� ∙ *0 (15)  

8+ = 8,618 ∙ 10� ∙ 900  

8+ = 7,756 ∙ 10=  ..  

Vzorec pro vypočet krouticího momentu má tuto podobu z důvodu zdvojeného návinu lana  
na buben. 

Modul pr ůřezu v krutu: 

;+ = 1,6 ∙ 
*9 − <�7 ∙ < (16)  

;+ = 1,6 ∙ 
870 − 30�7 ∙ 30  

;+ = 3,387 ∙ 10= ..>  

Smykové napětí: 

Smykové napětí by jako dílčí část zatížení, dle literatury [3], nemělo přesahovat hodnotu  
2 – 5 MPa. 

A+ = 8+
;+

 (17)  

A+ = 7,756 ∙ 10=
3,387 ∙ 10=  

A+ = 2,29 8!@  

kde: 8+ [Nmm]  krouticí moment na plášti bubnu 
 ;+ [mm3]  modul průřezu v krutu 

Vnější tlakové napětí: 

?B� = ��
< ∙ 6 (18)  

?B� = 8,618 ∙ 10�
30 ∙ 35   

?B� = 82,078 8!@  
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Redukované napětí: 

Výpočet redukovaného napětí vychází z hypotézy HMH a jeho hodnota nesmí, dle literatury 
[3], převyšovat napětí 100 – 110 MPa.  

?CDE = F?97 � ?B�7 − ?9 ∙ ?B� � 3 ∙ A+> (19)  

?CDE � G7,593	7 � 82,0787 � 7,593	 ∙ 82,078 � 3 ∙ 2,29>	  

?CDE � 78,786	8!@  

kde: ?9 [MPa]  ohybové napětí 
 ?B� [MPa]  vnější tlakové napětí 
 A+ [MPa] smykové napětí 

Dle provedené pevnostní kontroly lanový buben odpovídá všem požadavkům a působícímu 
zatížení tedy odolá. Do kontroly bubnu byl také zařazen výpočet pro kontrolu čepu, jež  
je k nalezení v Příloze I na straně 4. Jelikož je čep namáhán ohybem, byl z rovnice  
pro výpočet ohybového napětí vypočten předběžný průměr čepu o hodnotě dč = 62,693 mm. 
Následně je čep kontrolován na únavu v důsledku cyklického namáhání dle literatury [10], 
která ve vzorci zahrnuje také součinitele vrubu, velikosti a jakosti. Z důvodu, aby čep plně 
obstál únavovému namáhání, byl jeho průměr navýšen na dč = 120 mm. Koeficient dynamické 
bezpečnosti poté vzroste na 1,788. 

 

2.4.4 NÁVRH A KONTROLA LANOVÝCH P ŘÍLOŽEK  

Lanové příložky, sloužící k uchycení konců lana v závěrných závitech, jsou k bubnu 
upevněny pomocí závrtných šroubů ČSN 02 1174 (viz Obr. 13.). Tyto šrouby jsou však 
vystaveny značnému namáhání v podobě jak ohybového momentu, tak i osové síly. Výsledné 
zatížení má pak vliv na počet použitých příložek. Potřebné výpočty a rozměry pro návrh  
a pevnostní kontrolu šroubů s příložkami jsou uvedeny v literatuře [1] (str. 85). 

 Rozměry příložky; Mp – průměr šroubu; ap – šířka příložky; bp – délka příložky; cp – výška 
příložky; ep – rozteč drážek; fp – šířka drážky; rp – rádius drážky 
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Tab. 9. Rozměry lanové příložky dle [1]: 

Rozměry: Hodnoty 

Průměr šroubu Mp M30 

Šířka příložky ap[mm] 54 

Délka příložky bp [mm] 12 

Výška příložky cp [mm] 1,5 

Rozteč drážek ep [mm] 17 

Šířka drážky fp [mm] 6 

Rádius drážky rp [mm] 4 

 
Na velikost síly působící v místě příložky má vliv velikost úhlu opásání, jež je tvořen dvěma 
závity, a součinitele tření. Velikost součinitele tření mezi lanem a lanovým bubnem  
je udávaná v literatuře [1] o hodnotě µl = 0,13. 

Úhel opásání: 

, = 2 ∙ 3 ∙ �5 (20)  

, � 2 ∙ 3 ∙ 2  

, = 12,556 H@-  

kde: �5 [-] počet přídavných závitů 

Síla v místě příložky: 

IJ = ��
KL∙MN (21)  

IJ � 8,618 ∙ 10�K�7,##O∙J,��   

IJ = 1,682 ∙ 10�    

kde: �5 [rad] úhel opásání 
 P� [-] součinitel tření mezi lanem a bubnem dle [3] 

 Silové působení na příložce; Z – osová síla; lp – rameno momentu; S0 – síla v místě příložky 
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Osová síla potřebná ve šroubech: 

& = IJ1,62 ∙ P� (22)  

& � 1,682 ∙ 10�1,62 ∙ 0,13   

& = 7,989 ∙ 10�    

kde: IJ [N] síla v místě příložky 

Ohybový moment působící na šrouby: 

Hodnota velikosti ramene ohybu je znázorněná na Obr. 14. a závisí tedy na tloušťce stěny 
bubnu a průměru lana. Pro výpočet je velikost ramene zvolena na 30 mm, to odpovídá stavu 
bez deformace lana. Při montáži je lano stlačeno a rameno ohybového momentu je menší. 

89š = IJ ∙ 4š (23)  

89š � 1,682 ∙ 10� ∙ 30  

89š = 5,047 ∙ 10#  ..  

kde: 4š [mm] rameno ohybu 

Plocha jádra šroubu: 

Průměr jádra zvoleného šroubu M30×3,5 je dle strojírenských tabulek [11] 25,306 mm. 

IR = 3 ∙ -R74  (24)  

IR � 3 ∙ 25,30674   

IR = 502,964 ..7  

kde: -R [mm] průměr jádra šroubu dle [11] 

Modul pr ůřezu v ohybu: 

;9R = 3 ∙ -R>32  (25)  

;9R � 3 ∙ 25,306>32   

;9R = 1 591 ..>  
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Celkové napětí na šroubu: 

Pro uchycení lana jsou použity 3 lanové příložky, rozmístěné po obvodu bubnu v místě 
závěrných závitů. Vzdálenost příložek je dle literatury [1] dána jako pětinásobek průměru 
lana, čemuž odpovídá hodnota 150 mm.  

?�š = &
S�' ∙ IR � 89šS�' ∙ ;9R (26)  

?�š � 7,989 ∙ 10�3 ∙ 502,964 � 5,047 ∙ 10
#

3 ∙ 1	591 	  

?�š � 158,691	8!@  

kde: S�' [-] počet lanových příložek 

Šrouby příložek jsou vyrobeny z oceli s mezí kluzu Rp0,2 = 640 MPa. Literatura [1] 
doporučuje hodnotu koeficientu bezpečnosti pro šrouby alespoň 2,5, čemuž použité šrouby 
plně vyhovují. 

 

2.5 NÁVRH POHONU A PŘEVODOVKY ZDVIHU 
Vzhledem k požadavkům ze zadání na velikost rychlosti zdvihu břemene 12 m/min je třeba 
pohonnou jednotku zdvihu dostatečně dimenzovat a to nejen pro dosažení požadované 
rychlosti, ale především s dostatečným výkonem pro rozběh. Převodovku zdvihu je primárně 
třeba navrhnout tak, aby její převodový poměr odpovídal otáčkami bubnu zadané zdvihové 
rychlosti s odchylkou dle literatury [3] maximálně ± 6 %. Dalším zohledňujícím faktorem  
je obstát v pracovní teplotě od -25 do +65 °C.  

 

2.5.1 NÁVRH POHONU ZDVIHU 

Velikost návrhového výkonu zvyšují hodnoty mechanických účinností lanového převodu, 
ložisek a převodovky zdvihu. Výpočty pro návrh pohonu jsou uvedeny v literatuře [3]  
(str. 67). 

Celková účinnost mechanismu zdvihu: 

��$ � �' ∙ �� ∙ �0 (27)  

��$ � 0,96 ∙ 0,98 ∙ 0,96	  

��$ � 0,903  

kde: �' [-] mechanická účinnost převodovky dle výrobce [13] 
 �� [-] mechanická účinnost lanového převodu odpovídající �� 
 �0 [-] mechanická účinnost lanového bubnu dle [3] str. 67 

Výkon pohonu zdvihu pro požadovanou rychlost: 
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!5 = 
� � �� ∙ � ∙ T5'60 ∙ 1	000 ∙ ��$  (28)  

!5 � 
65	000 � 3	200� ∙ � ∙ 1260 ∙ 1	000 ∙ 0,903 	  

!5 � 137,89	";  

kde: T5' [m/min] požadovaná rychlost zdvihu břemene 
 ��$ [-]   celková účinnost mechanismu zdvihu 

Vzhledem k vypočtenému potřebnému výkonu pro udržení konstantní rychlosti zdvihu,  
byl zvolen trojfázový asynchronní motor, s nejvyšším bližším výkonem, od společnosti 
SIEMENS s typovým označením 1LA8315-8AB60 (Obr. 15.). Výkon tohoto motoru činí 160 
kW a jmenovité otáčky jsou 739 ot/min. Bližší specifikace motoru je uvedena v Tab. 10. [12] 

Tab. 10. Parametry asynchronního motoru SIEMENS 1LA8315-8AB60 [12] 

Parametry motoru SIEMENS 1LA8315-8AB60 
Jmenovitý výkon [kW] 160 
Jmenovité otáčky [ot/min] 739 
Jmenovitý krouticí moment [Nm] 2 068 
Počet pólů [-] 8 
Součinitel spouštěcího momentu [-] 2,1 
Účinnost motoru [-] 0,945 
Rozsah pracovních teplot [°C] -30 ÷ +70 
Hmotnost motoru [kg] 1 300 
Moment setrvačnosti rychloběžného hřídele [kgm2] 6 
Mazací intervaly [h] 6 000 
Typ konstrukce IMB3 

 Asynchronní motor SIEMENS 1LA8315-8AB60 [12] 
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2.5.2 NÁVRH PŘEVODOVKY ZDVIHU 

Převodovku zdvihu je nutné zvolit tak, aby byla schopná přenést požadovaný krouticí 
moment a odpovídala svým převodovým poměrem. Převodový poměr lze určit z poměru 
jmenovitých otáček motoru a potřebných otáček lanového bubnu k dosažení zdvihové 
rychlosti 12 m/min. 

Navrhované otáčky lanového bubnu: 

�0� = � ∙ T5'3 ∙ *0  (29)  

�0� � 4 ∙ 123 ∙ 0,9  

�0� = 16,997 UV/.S�  

Navrhovaný převodový poměr: 

S'� = �$5
�0�

 (30)  

S'� = 73916,997  

S'� = 43,59  

kde: �$5 [ot/min] jmenovité otáčky motoru 
 �0� [ot/min] navrhované otáčky lanového bubnu 

S ohledem na vypočtenou hodnotu navrhovaného převodového poměru 43,59 byla zvolena 
převodovka s převodovým poměrem co nejblíže navrhovanému. Těmto podmínkám vyhovuje 
čelní čtyřstupňová převodovka určená pro zdvih, od společnosti SIEMENS s typovým 
označením 2LP0731-5BS10-5QX6-Z (Obr. 16.). Zvolená převodovka vyhovuje i po stránce 
maximálního přenositelného krouticího momentu, který z předchozích vypočtu, z rovnice 
(15), nepřesahuje 77 560 Nm. Detailní parametry převodovky zdvihu jsou uvedeny  
v Tab. 11. [12] 

Tab. 11. Parametry převodovky zdvihu SIEMENS 2LP0731-5BS10-5QX6-Z [12] 

Parametry převodovky SIEMENS 2LP0731-5BS10-5QX6-Z 
Převodový poměr [-] 44,515 
Počet převodových stupňů [-] 4 
Maximální přenositelný moment [Nm] 170 000 
Mechanická účinnost [-] 0,945 
Rozsah pracovních teplot [°C] -30 ÷ +70 
Hmotnost motoru [kg] 3 470 
Moment setrvačnosti vstupního hřídele [kgm2] 0,64 
Průměr vstupního hřídele [mm] 80 
Průměr výstupního hřídele [mm] 230 
Osová vzdálenost hřídelů [mm] 1 347 
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 Převodovka zdvihu SIEMENS 2LP0731-5BS10-5QX6-Z [12] 

Skutečné otáčky lanového bubnu: 

�0 = �$5
S'

 (31)  

�0 = 73944,515  

�0 = 16,624 UV/.S�  

kde: S' [-] převodový poměr zvolené převodovky 

Skutečná rychlost zdvihu: 

Dle literatury [3] (str. 68) je akceptovatelná odchylka skutečné rychlosti zdvihu  
od požadované do 6%. To odpovídá rychlosti 12 ± 0,72 m/min. 

T5 = �0 ∙ 3 ∙ *0�  (32)  

T5 � 16,624 ∙ 3 ∙ 0,94   

T5 = 11,751 ./.S� –> podmínka splněna 

kde: �0 [ot/min] skutečné otáčky lanového bubnu 
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2.5.3 KONTROLA ROZBĚHU 

Při návrhu je třeba provést kontrolu, zda zvolený motor zvládne překonat statický moment 
břemene a setrvačné síly pohyblivých hmot a to vše v požadovaném čase. Velký vliv  
na velikost rozběhového momentu má mechanická účinnost jednotlivých prvků zdvihu a také 
momenty setrvačnosti. Vše je při výpočtech vztaženo na hřídel motoru tak, jak uvádí  
literatura [3] (str. 68 – 71). 

Celkový převodový poměr: 

S�5 = � ∙ S' (33)  

S�5 � 4 ∙ 44,515  

S�5 = 178,06  

Statický moment břemene: 

8XB$ � 
� � �� ∙ � ∙ *02 ∙ S�5 ∙ ��5 ∙ 1000 (34)  

8XB$ � 
65 000 � 3 200� ∙ � ∙ 0,92 ∙ 178,06 ∙ 0,903 ∙ 1 000   

8XB$ = 1 872  .  

kde: S�5 [-] celkový převodový poměr 

Doba rozběhu zdvihu: 

Určení doby rozběhu vychází z podílu rychlosti a zrychlení, které je dle literatury [3]  
(str. 71) v rozmezí od 0,2 do 0,3 m/s2. Zvolena proto byla střední hodnota rozmezí zrychlení. 

VC5 = T560 ∙ @5 (35)  

VC5 � 11,75160 ∙ 0,25  

VC5 = 0,783 <  

kde: T5 [m/min] skutečná rychlost zdvihu 
 @5 [m/s2]   zrychlení zdvihu 
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Setrvačný moment všech pohyblivých hmot: 

Hodnota součinitele zahrnující ostatní momenty setrvačnosti je dle literatury [3] (str. 69) 
udávaná v rozmezí od 1,1 do 1,5. Pro simulaci nejhoršího možného stavu byl součinitel 
zvolen na 1,5. 

8X$ = ,R ∙ YZ$5 � Z'5[ ∙ 2 ∙ 3 ∙ �$560 ∙ VC5 �8XB$ ∙ T560 ∙ � ∙ VC5 (36)  

8X$ � 1,5 ∙ 
6 � 0,64� ∙ 2 ∙ 3 ∙ 73960 ∙ 0,783 � 1	872 ∙ 11,75160 ∙ � ∙ 0,783	  

8X$ � 1	033	 .  

kde: ,R [-] součinitel ostatních momentů setrvačnosti dle [3] str. 69 
 Z$5 [kgm2] moment setrvačnosti rychloběžného hř. motoru dle výrobce [14] 
 Z'5 [kgm2] moment setrvačnosti rychloběžného hř. převodovky dle výrobce [14] 
 VC5 [s] doba rozběhu zdvihu 
 8XB$ [Nm] statický moment břemene 

Redukovaný rozběhový moment na hřídeli motoru: 

8C5 � 8XB$ �8X$ (37)  

8C5 � 1	872 � 1	033	  

8C5 � 2	905	 .  

kde: 8X$ [Nm] setrvačný moment všech pohyblivých hmot 

Spouštěcí moment motoru: 

8X5 � 8�5 ∙ "� (38)  

8X5 � 2	068 ∙ 2,1	  

8X5 � 4	343	 .  

kde: 8�5 [Nm] jmenovitý krouticí moment motoru dle výrobce [14] 
 "� [-] poměr spouštěcího ku nominálnímu momentu motoru dle výrobce [14] 

Spouštěcí moment motoru je vyšší než redukovaný rozběhový moment na jeho hřídeli,  
což znamená, že motor zdvihu s dostatečnou rezervou překoná statický moment břemene  
a setrvačné momenty.  Lineární zrychlení z nulové rychlosti na požadovanou rychlost 
v krátkém čase je tak bezpečně zaručeno. 
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2.6 NÁVRH BRZDY ZDVIHU 
Brzda je nejdůležitějším prvkem zdvihu, který musí zajistit bezpečnost i v případě poruchy  
či výpadku proudu a proto jsou na ni kladené vysoké nároky. Konkrétně v případě jeřábu 
pracujících s roztaveným kovem je povinnost osazení zdvihu 2 brzdami [1]. Dalším 
zohledňujícím faktorem, který zvyšuje požadavky na brzdu, je druh provozu, v němž je jeřáb 
nasazen. Výpočty pro volbu vhodné brzdy a kontrolu doby brzdění jsou uvedeny v literatuře 
[3] (str. 68 – 72). 

Požadovaná doba zpomalení zdvihu: 

Tato doba vychází z podílu maximální rychlosti zdvihu, z níž se zpomaluje na nulovou,  
ku zpomalení zdvihu, u kterého je předpokládán lineární průběh. Hodnota zpomalení  
se dle literatury [3] (str. 71) pohybuje v rozmezí 0 – 0,1 m/s2. 

V50 = T5
60 ∙ @50

 (39)  

V50 = 11,751
60 ∙ 0,1  

V50 = 1,958 <  

kde: @50 [m/s2] zpomalení zdvihu dle [3] str. 71 

Setrvačný moment všech pohyblivých sil při brzdění: 

8X$0 = ,R ∙ YZ$5 � Z'5[ ∙ 2 ∙ 3 ∙ �$5
60 ∙ V50

� 8XB$ ∙ T5
60 ∙ � ∙ V50

 (40)  

8X$0 = 1,5 ∙ 
6 � 0,64� ∙ 2 ∙ 3 ∙ 739
60 ∙ 1,958 � 1 872 ∙ 11,751

60 ∙ � ∙ 1,958  

8X$0 = 413,19  .  

kde: V50 [s] požadovaná doba zpomalení zdvihu 

Redukovaný moment při brzdění: 

850 = 8XB$ � 8X$0 (41)  

850 = 1 872 � 413,19  

850 = 2 285  .  

kde: 8X$0 [Nm] setrvačný moment všech pohyblivých sil při brzdění 
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Požadovaný brzdný moment: 

S ohledem na těžký provoz jeřábu je požadovaný brzdný moment, vycházející ze statického 
momentu břemene, navýšen součinitelem bezpečnosti dle literatury [3] na dvojnásobek. 

805 = 8XB$ ∙ \0 (42)  

805 � 1,872 ∙ 10> ∙ 2  

805 = 3,744 ∙ 10>  .  

kde: \0 [-] součinitel bezpečnosti brzdy dle [3] 

V důsledku požadovaného brzdného momentu byla vybrána bubnová brzda zdvihu SIBRE 
TEc 630/201/6 (Obr. 17.) pro průměr bubnu 630 mm. Zvolená brzda disponuje brzdným 
momentem 5 225 Nm, jež zajistí dostatečnou rezervu vůči požadované hodnotě. Její hmotnost 
činí 200 kg. [13] 

 Brzda zdvihu SIBRE Tec 630/201/6 

 

2.7 VOLBA SPOJEK ZDVIHU  
Spojka, jež je zvolena pro propojení výstupního hřídele převodovky zdvihu a lanového bubnu, 
je bubnová spojka se soudečkovými válečky od firmy SIBRE. Její obchodní označení  
je ABC-V450 (Obr. 18.) a má vnitřní vrtání pro hřídel o průměru 230 mm, při hmotnosti  
164 kg. Skrze ni je možno přenést maximální krouticí moment o velikosti 180 000 Nm. 
Výhodou tohoto typu spojky je možnost úhlové a axiální kompenzace vůle. V tomto případě 
jde až o 6 mm, i při velkých radiálních silách. [13]  

Pro přenos krouticího momentu z motoru na vstupní hřídel převodovky jsou použity 2 pružné 
spojky od výrobce SIBRE s typovým označením APC630BT. Tyto spojky jsou schopné 
přenést až 6 000 Nm a navíc jsou osazeny brzdovým bubnem. Mezi jejich přednosti patří 
tlumení torzních kmitů. Pevné uložení spojky je na straně motoru a část s pryžovými válečky 
je na straně převodovky. Spojky mezi sebou jsou spojeny dlouhou hřídelí, kontrolovanou na 
krut (viz Příloha I str. 10), která má za účel zajistit lepší rozložení hmotnosti mechanismu 
zdvihu na rámu kočky. [13] 
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 Spojky zdvihu; 1 – Bubnová spojka SIBRE ABC-V450; 2 – Pružná spojka SIBRE APC630BT 

 

2.8 KONTROLA LOŽISEK A ČEPŮ ZDVIHU 
Pro zajištění spolehlivého chodu zdvihového mechanismu je třeba provést i kontrolu 
životnosti ložisek, kterou je možno vypočítat skrze webovou aplikaci společnosti SKF [14]. 
Ložiska předurčená ke kontrole jsou pro lanový buben a lanové kladky. Než však mohou být 
zvolena ložiska kladek, je třeba navrhnout průměry čepů kladek. 

 

2.8.1 KONTROLA LOŽISKA LANOVÉHO BUBNU  

Radiální zatížení ložiska použitého u lanového bubnu, vzhledem k užití zdvojeného návinu, 
odpovídá hodnotě síly v laně Fradb = 86,180 kN. Navíc se pro ložisko lanového bubnu udává 
axiální síla, jež je počítána jako desetina radiální síly. Otáčky ložiska jsou stejné jako otáčky 
lanového bubnu, tedy 16,624 ot/min. 

Axiální síla: 

�]^0 = 0,1 ∙ �C]E0 (43)  

�]^0 � 0,1 ∙ 86,180  

�]^0 = 8,618 "   

kde: �C]E0 [kN] radiální síla na ložisko bubnu 

Vzhledem k zatěžujícím silám, otáčkám a průměru čepu bubnu, navrženého v kapitole 2.3.4, 
je zvoleno soudečkové naklápěcí ložisko s označením 24024, které má dle [14] vyčíslenou 
životnost na 85 800 hodina a pro požadavky těžkého provozu vyhovuje. Parametry vybraného 
ložiska jsou uvedeny v Tab. 12. 
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Tab. 12. Parametry ložiska bubnu SKF 24024 [14] 

SKF 24024 
Vnitřní průměr ložiska dl [mm] 120 
Vnější průměr ložiska Dl [mm] 180 
Šířka ložiska Bl [mm] 60 
Statická únosnost ložiska C0 [kN] 670 
Dynamická únosnost ložiska C [kN] 456 
Životnost ložiska [h] 85 800 

 

2.8.2 KONTROLA LOŽISEK KLADEK  

U lanových kladek, ať už vodících nebo vyrovnávacích, působí pouze radiální síla.  
Její velikost opět odpovídá velikosti síly v laně Fradk = 86,180 kN, jelikož je kladka vždy 
uložena na dvou ložiscích. Otáčky vodících kladek jsou shodné s otáčkami lanového bubnu, 
tedy 16,624 1/min, protože mají shodný průměr jako buben. Otáčky vyrovnávací kladky lze 
brát jako nulové a tudíž se výpočet zjednodušil pouze na porovnání radiální síly se statickou 
únosností ložiska. Průměry čepů, na nichž jsou kladky uloženy, jsou 100 mm  
pro vyrovnávací kladku a 120 mm pro vodící kladky. Navržené průměry plně vyhovují 
cyklickému namáhání a jejich pevnostní kontrola je detailněji zpracována v Příloze I na straně 
8. Z těchto všech známých parametrů mohla být vybrána soudečková ložiska s označením 
23024 pro vodící kladky a 22220 pro vyrovnávací kladku. Dle [14] je životnost ložiska 23024 
vyčíslena na dobu 37 300 hodin. Parametry zvolených ložisek jsou uvedeny v Tab. 13. 

Tab. 13. Parametry ložisek kladek SKF 23024 a SKF 22220 [14] 

Parametry 23024 22220 
Vnitřní průměr ložiska dl [mm] 120 100 
Vnější průměr ložiska Dl [mm] 180 180 
Šířka ložiska Bl [mm] 46 46 
Statická únosnost ložiska C0 [kN] 500 490 
D únosnost ložiska C [kN] 366 433 
Životnost ložiska [h] 37 300 - 
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3 NÁVRH MECHANISMU POJEZDU  
 

3.1 NÁVRH POJEZDOVÝCH KOL  
Skrze pojezdová kola je přenášena hmotnost jeřábové kočky, zjištěna na základě 3D modelu 
v programu Autodesk Inventor (viz Tab. 14), a hmotnost zvedaného břemene dále  
na kolejnice. Z čehož vyplývá výskyt velkého kontaktního napětí a v tomto důsledku je třeba 
provést výpočet na kontrolu kontaktního tlaku mezi kolem a kolejnicí. Vzhledem k zadané 
kolejnici s označením A100 je třeba styk uvažovat jako bodový, neboť hlava této kolejnice 
má rádius 500 mm. Potřebné výpočty pro návrh a kontrolu kola jsou provedeny v souladu 
s literaturou [2] (str. 105 – 109). 

Tab. 14. Podíl hmotností 

Hmotnosti: 
Hmotnost rámu kočky mk [kg] 6 680 
Hmotnost mechanismu zdvihu mz [kg] 8 930 
Hmotnost břemene (včetně stálého) mb [kg] 68 200 
Celková hmotnost na kola mck [kg] 83 810 

 
Síla působící na jedno kolo: 

Jelikož nelze docílit přesné polohy těžiště ve středu kočky, je třeba tento fakt zohlednit 
koeficientem 1,2, jež zaručí pro tento případ možnost vychýlení těžiště až 300 mm mimo osy. 

�+ = "B ∙ .�+ ∙ �4  (44)  

�+ � 1,2 ∙ 83	810 ∙ �4 	  

�+ � 2,467 ∙ 10#	   

kde: "B [-] koeficient zatížení kola 
 .�+ [kg] celková hmotnost na kola 

Pro předběžný výpočet kontaktního tlaku byla vybrána kola o průměru 630 mm a účinnou 
stykovou šířkou 80 mm, která je branou na základě zadané kolejnice A100. Hodnota 
kontaktního tlaku je následně počítána pro maximální možné zatížení kola, které může nastat 
pouze při zvedání břemene s maximální požadovanou hmotností. Takto je uvažován i výpočet 
výrobcem pojezdových kol SIBRE [13], v případě kol určených pro jeřábovou kočku. 
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Kontaktní tlak mezi kolem a kolejnicí: 

6$+ = 8,6 ∙ _�+ ∙ ` 1a+ � 1H+b
c

 (45)  

6$+ � 8,6 ∙ _2,467 ∙ 10# ∙ ` 10,315 � 10,5bc   

6$+ = 932,87 8!@  

kde: �+ [N] síla působící na jedno kolo 
 a+ [m] poloměr navrhovaného kola 
 H+ [m] poloměr hlavy kolejnice 

Dle literatury [2] je přípustná hodnota kontaktního tlaku pro bodový styk udávaná jako  
0,525 × tvrdost podle Brinella. V případě návrhu je bráno použití lité oceli pro výrobu kol, 
čemuž odpovídá tvrdost 1 800 HB. 

Přípustný kontaktní tlak mezi kolem a kolejnicí: 

6$' = 0,525 ∙ 2d (46)  

6$' � 0,525 ∙ 1 800  

6$' = 945 8!@  

kde: 2d [-] tvrdost dle Brinella (viz lit. [2] str. 105) 

Skutečný maximální kontaktní tlak mezi kolem a kolejnicí je nižší než přípustný, a proto 
předběžně navrhovaná kola s průměrem 630 mm z lité oceli plně vyhovují. 

Maximální únosnost kola: 

Tato hodnota udává maximální sílu, jakou jsou schopna pojezdová kola snést s ohledem  
na frekvenci otáčení a využití kol.  

�+$]^ = *+' ∙ e+ ∙ "'+ ∙ f�+f(+  (47)  

�+$]^ � 630 ∙ 80 ∙ 9 ∙ 1,32,15  

�+$]^ = 2 743 ∙ 10#    

kde: *+' [mm] průměr pojezdového kola 
 e+ [mm] účinná šířka kolejnice 
 "'+ [-] součinitel tvrdosti materiálu dle [2] str. 106 
 f�+ [-] součinitel frekvence otáčení kola dle [2] str. 106 
 f(+ [-] součinitel využití kola dle [2] str. 106 
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Jelikož navržený průměr kola vyhovuje požadavkům, byla zvolena kola splňující tyto 
rozměrové a materiálové podmínky od společnosti německé SIBRE (Obr. 19.). Tato 
společnost dodává kompletní sestavu hnacích i hnaných pojezdových kol včetně hřídelů, 
ložisek a rohových uložení. Parametry zvolených kol jsou uvedeny v Tab. 15. [13] 

Tab. 15. Parametry pojezdových kol SIBRE [13] 

Pojezdové kola SIBRE T- SHKD 630x110, M- SHKD 630x110 
Průměr kola [mm] 630 
Šířka drážky [mm] 110 
Šířka kola [mm] 160 
Průměr připojovacího hřídele [mm] 100 
Ložiska [-] 222 30 
Únosnost kol [N] 3,12 · 106 
Hmotnost hnací/hnané [kg] 530/515 

 Pojezdová kola SIBRE; 1 – hnací kolo SIBRE T- SHKD 630x110; 2 – hnané kolo SIBRE M- 
SHKD 630x110 

 

3.2 NÁVRH POHONU POJEZDU  
Pohon pojezdu musí mít dostatečný výkon pro dosažení požadované pojezdové rychlosti, 
překonání pasivních odporů a momentů setrvačných sil. Doporučené hodnoty dílčích 
součinitelů a výpočet velikosti potřebného výkonu jsou uvedeny v literatuře [2]  
(str. 138 – 140), podle niž je i postupováno. 

Tab. 16. Parametry pasivních odporů [2] 

Pasivní odpory 
rameno valivého odporu evk [mm] 0,8 
součinitel čepového tření fč pro valivá ložiska 0,015 
poloměr čepu rč [mm] 90 
celková mechanická účinnost ηcm [-] 0,96 
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Tažná síla motoru: 

g' = .�+ ∙ � ∙ `Kh+ � fč ∙ Hča+ � 1R800 ∙ 4+ ∙ jhb (48)  

g' � 83	810 ∙ � ∙ `0,8 � 0,015 ∙ 90315 � 30	000800 ∙ 3	600 ∙ 1b	  

g' � 1,418 ∙ 10�	   

kde: Kh+ [mm] rameno valivého odporu dle [2] str. 139 
 fč [-] součinitel čepového tření dle [2] str. 138 
 Hč [mm] poloměr čepu 
 1R [mm] rozpětí jeřábu 
 4+ [mm] rozvor kol kočky 
 jh [-] součinitel vedení kočky dle [2] str. 139 

Výkon pohonu pojezdu: 

Vzorec dle literatury [2] zahrnuje i sílu od vlivu větru a sílu potřebnou pro překonání 
nakloněné roviny, po níž se kočka pohybuje. Jelikož se jeřáb pohybuje uvnitř haly, vliv větru 
lze vypustit. Jeřábová dráha je považována za rovnou, a proto sílu potřebnou pro překonání 
nakloněné roviny lze taktéž vynechat. 

!' � g' ∙ T+�1000 ∙ 60 ∙ ��$ (49)  

!' � 1,418 ∙ 10� ∙ 251	000 ∙ 60 ∙ 0,96	  

!' � 6,153	";  

kde: g' [N]   tažná síla motoru 
 T+� [m/min] požadovaná pojezdová rychlost 
 ��$ [-]   celková mechanická účinnost dle [15] 

Vzhledem k vypočtenému výkonu potřebnému pro udržení požadované rychlosti, byly 
zvoleny dva osmi-pólové trojfázové asynchronní motory od společnosti SEW s výkonem  
7,5 kW pro každé kolo. Celkové parametry pohonu jsou uvedeny v Tab. 17. [15] 

Návrhové otáčky pojezdových kol: 

�+� � T+�2 ∙ 3 ∙ a+ (50)  

�+� � 252 ∙ 3 ∙ 0,315	  

�+� � 12,631	UV/.S�  
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Požadovaný převodový poměr: 

S'� = �$'
�+�

 (51)  

S'� = 72012,631  

S'� = 57,002  

kde: �$' [ot/min] otáčky motoru pojezdu 
 �+� [ot/min] návrhové otáčky pojezdových kol 

S ohledem na požadovaný převodový poměr byly vybrány 2 stejné převodovky od společnosti  
SEW s nejbližším převodovým poměrem 55,31. Společnost SEW tyto převodovky dodává 
v setu (Obr. 20.) společně se zvoleným pohonem pojezdu a integrovanou kotoučovou brzdou. 
Každý z těchto setů bude pohánět jedno z hnacích kol s využití frekvenčního měniče  
za účelem možné regulace a snížení příčení. Podrobnější parametry jsou uvedeny  
v Tab. 17. [15] 

Tab. 17. Parametry setu převodovky a pohonu SEW FA127DV160L8/BM [15] 

Parametry setu SEW FA127DV160L8/BM 
Výkon motoru [kW] 7,5 
Jmenovité otáčky motoru [ot/min] 720 
Jmenovitý krouticí moment [Nm] 99,47 
Součinitel spouštěcího momentu [-] 1,6 
Moment setrvačnosti hřídele motoru [kgm2] 0,017 
Převodový poměr [-] 55,31 
Výstupní krouticí moment [Nm] 5 500 
Mechanická účinnost [-] 0,96 
Průměr otvoru pro hřídel na výstupu z převodovky [mm] 100 
Brzdný moment integrované brzdy [Nm] 100 
Rozsah pracovních teplot [°C] -30 ÷ +70 
Hmotnost setu [kg] 576 

 Set pohonu pojezdu SEW FA127DV160L8/BM 
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Skutečné otáčky pojezdových kol: 

�+ = �$'
S''

 (52)  

�+ = 72055,31  

�+ = 13,018 UV/.S�  

kde: S'' [-] převodový poměr zvolené převodovky pojezdu 

Skutečná pojezdová rychlost: 

T' = 2 ∙ 3 ∙ a+ ∙ �+ (53)  

T' � 2 ∙ 3 ∙ 0,315 ∙ 13,018  

T' = 25,764 ./.S�  

kde: �+ [1/min] skutečné otáčky pojezdových kol 

Odchylka skutečné rychlosti vzhledem k požadované, je nižší než 6% (25 ± 1,5 m/min), 
tak jak udává literatura [3]. Z čehož tedy vyplývá, že zvolená koncepce setu  
SEW FA127DV160L8/BM požadavkům vyhovuje. 

 

3.3 KONTROLA ROZBĚHOVÉHO MOMENTU 
Pro pohon je nejtěžším zatěžovacím stavem rozběh, kdy musí opakovaně překonávat všechny 
pasivní odpory a momenty setrvačných sil a to v dostatečně krátkém čase, aby bylo dosaženo 
požadované pojezdové rychlosti. Z tohoto důvodu je nezbytné zkontrolovat rozběhový 
moment motoru redukovaný na hřídeli motoru pojezdu v souladu s literaturou [2] 
(str. 139 – 140). 

Moment pasivních odporů: 

8k' = g' ∙ a+S'' ∙ ��$ (54)  

8k' � 1,418 ∙ 10� ∙ 0,31555,31 ∙ 0,96  

8k' = 84,099  .  
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Moment setrvačných sil od posuvných hmot: 

Pro určení tohoto momentu je stěžejní doba rozběhu. Doporučená hodnota dle literatury [2] 
str. 140 představuje čas 2,5 sekundy. Zohledněno však musí být také kritérium maximální 
hodnoty zrychlení pro jeřáby pracující s tekutým kovem, jež nesmí překročit dle [2] 0,2 m/s2. 
Tomuto omezení doporučená hodnota doby rozběhu vyhovuje, protože předpokládané 
lineární zrychlení činí 0,17 m/s2. 

8Xl = .�+ ∙ T'
60 ∙ V]

∙ a+
S'' ∙ ��$

 (55)  

8Xl = 83	810 ∙ 25,764
60 ∙ 2,5 ∙ 0,315

55,31 ∙ 0,96	  

8Xl � 85,4	 .  

kde: T' [m/min] skutečná pojezdová rychlost 
 V] [s]   doba rozběhu pojezdu dle [2] str. 140 

Moment setrvačných sil od rotačních hmot: 

8Xm � ZC$ ∙ ,C ∙ 2 ∙ 3 ∙ �$'
60 ∙ V]

 (56)  

8Xm = 0,017 ∙ 1,1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 720
60 ∙ 2,5 	  

8Xm � 0,564	 .  

kde: ZC$ [kgm2] moment setrvačnosti hřídele motoru dle výrobce [15] 
 ,C [-] součinitel zahrnující vliv dalších rotačních hmot 

Potřebný rozběhový moment: 

S ohledem na použití dvou pohonů pojezdu pro každé hnací kolo zvlášť je třeba zahrnout vliv 
momentů setrvačných sil od rotačních hmot dvakrát. 

8C95 � 8k' �8Xl � 2 ∙ 8Xm (57)  

8C95 = 84,099 � 85,4 � 2 ∙ 0,564	  

8C95 � 170,627	 .  

kde: 8k' [Nm] moment pasivních odporů 
 8Xl [Nm] moment setrvačných sil od posuvných hmot 
 8Xm [Nm] moment setrvačných sil od rotačních hmot 
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Spouštěcí moment motoru: 

8X' = 2 ∙ 8�' ∙ n' (58)  

8X' � 2 ∙ 99,47 ∙ 1,6  

8X' = 318,304  .  

kde: 8�' [Nm] jmenovitý krouticí moment motoru 
n' [-] součinitel středního spouštěcího momentu dle výrobce [15] 

Spouštěcí moment motoru převyšuje hodnotu potřebného rozběhového momentu, což zaručí 
s dostatečnou rezervou žádané zrychlení. Ovšem, aby mohl být daný moment spolehlivě 
přenesen bez prokluzu, musí být dostatečné tření mezi kolem a kolejnicí. Proto je třeba 
porovnat adhezní sílu s tažnými silami redukovanými na obvodu kola dle [2] (str. 140). 

Tažná síla od posuvných hmot: 

�Xl = 8Xl ∙ S'' ∙ ��$a+  (59)  

�Xl � 85,4 ∙ 55,31 ∙ 0,960,315   

�Xl = 1,44 ∙ 10�    

Tažná síla od rotačních hmot: 

�Xm = 8Xm ∙ S'' ∙ ��$a+  (60)  

�Xm � 0,564 ∙ 55,31 ∙ 0,960,315   

�Xm = 95,066    

Suma tažných sil redukovaných na kole: 

g+ = g' � �Xl � �Xm (61)  

g+ = 1,418 ∙ 10� �  1,44 ∙ 10� � 95,066  

g+ = 2,867 ∙ 10�    

kde: �Xl [N] tažná síla od posuvných hmot 
�Xm [N] tažná síla od rotačních hmot 
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Adhezní síla: 

Pro výpočet této síly se bere součet tlakových sil působících na všechna hnací kola. 

o]Ep = 2 ∙ �+ ∙ fB+ (62)  

o]Ep = 2 ∙ 2,467 ∙ 10# ∙ 0,15  

o]Ep = 7,4 ∙ 10�    

kde: fB+ [-] součinitel tření mezi kolem a kolejnicí dle [2] str. 140 

Adhezní síla je větší než suma tažných sil, z čehož plyne, že při přenosu rozběhového 
momentu nedojde k prokluzu hnacích kol a rozběh bude plynulý. 

 

3.4 KONTROLA BRZDNÉHO MOMENTU  
Každá ze dvou pohonných jednotek pojezdu je vybavena integrovanou brzdou s brzdným 
momentem o velikosti 100 Nm. Je tedy třeba zkontrolovat, zda je tento brzdný moment 
dostačující a zvládne zastavit kočku v požadovaném čase. Výpočet je proveden dle literatury 
[2] (str. 140 – 141). 

Doba brzdění kočky: 

Pro dobu brzdění se vychází z hodnoty maximálního dovoleného zpomalení 0,2 m/s2  
pro jeřáby pracující s tekutým kovem. [2] 

V0+ = T'
60 ∙ @+

 (63)  

V0+ = 25,764
60 ∙ 0,2  

V0+ = 2,147 <  

kde: @+ [m/s2] zpomalení kočky 

Setrvačná síla posuvných hmot při brzdění: 

�Xl0 = .�+ ∙ T'
60 ∙ V0+

 (64)  

�Xl0 = 83 810 ∙ 25,764
60 ∙ 2,147  

�Xl0 = 1,676 ∙ 10�    

kde: V0+ [s] doba brzdění kočky 
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Potřebný brzdný moment: 

80+ = Y�Xl0 − g'[ ∙ a+ ∙ ��$S'' � ZC$ ∙ ,C ∙ 2 ∙ 3 ∙ �$'60 ∙ V0+  (65)  

80+ � 
1,676 ∙ 10� � 1,418 ∙ 10�� ∙ 0,315 ∙ 0,9655,31 � 0,017 ∙ 1,1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 72060 ∙ 2,147  

80+ = 14,795  .  

kde: �Xl0 [N] setrvačná síla posuvných hmot při brzdění 

Integrované brzdy obou pohonů jsou schopné dohromady poskytnout brzdný moment  
až 200 Nm. Z toho tedy vyplývá, že ubrzditelný moment má dostatečnou rezervu  
a podmínkám vyhovuje. 

Maximální doba brzdění: 

Vychází ze samovolného zastavení kočky, z maximální pojezdové rychlosti, vlivem působení 
pasivních odporů. 

V0$]^ = ,C0 ∙ .�+ ∙ T'60 ∙ g'  (66)  

V0$]^ � 1,2 ∙ 83 810 ∙ 25,76460 ∙ 1,418 ∙ 10�   

V0$]^ = 3,046 <  

kde: ,C0 [-] součinitel rotujících hmot dle [2] str. 141 

Teoretická doba brzdění: 

V0X+ =
.�+ ∙ T'60 ∙ a+ ∙ ��$S'' � ZC$ ∙ ,C0 ∙ 2 ∙ 3 ∙ �$'60

8) � g' ∙ a+ ∙ ��$S''
 (67)  

V0X+ � 83 810 ∙ 25,76460 ∙ 0,315 ∙ 0,9655,31 � 0,017 ∙ 1,2 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 72060
200 � 1,418 ∙ 10� ∙ 0,315 ∙ 0,9655,31

  

V0X+ = 0,715 <  

kde: 8) [Nm] ubrzditelný moment 

Tato doba je teoreticky nejkratší možná pro zastavení kočky z maximální pojezdové rychlosti. 
Ve skutečnosti ji však nelze dosáhnout z důvodu omezení v podobě předepsaného zpomalení 
0,2 m/s2 u jeřábů pracujících s tekutým kovem. Brzdný moment musí být regulován tak, aby 
nejkratší možná doba brzdění z maximální rychlosti byla nejméně 2,147 s. 
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3.5 KONTROLA LOŽISEK POJEZDU  
Ložiska pojezdových kol jsou dodávány ve zvoleném setu od společnosti SIBRE. Jedná  
se o soudečková ložiska 22230, která jsou stejná jak pro hnací, tak i hnaná kola a každé z kol  
je vybaveno 2 takovými ložisky. Výpočet životnosti ložisek udává výrobce přímo ve svém 
katalogu [15] a proto byla životnost vypočtena dle něj. 

Celkový faktor: 

qrDX = �+
aJ

 (68)  

qrDX = 2,467 ∙ 10#
2,82 ∙ 10#   

qrDX = 0,875  

kde: aJ [N] základní únosnost kola dle výrobce [15] 

Nominální životnost ložisek: 

1�Jp = 1sD�� ∙ ` 1
qrDX

b
�J> ∙ 31,5

�+
 (69)  

1�Jp = 79 000 ∙ ` 1
0,875b

�J> ∙ 31,5
13,018  

1�Jp = 298 332 ℎ  

kde: 1sD�� [h] nominální životnost ložisek vůči základní únosnosti dle výrobce [15] 

Velký vliv na vypočtenou životnost ložisek má nejen zatěžující síla, ale i poměrně nízké 
otáčky pojezdových kol a také šířka použité kolejnice, která je podstatná pro určení základní 
únosnosti kola a nominální životnosti ložisek vůči této únosnosti. Požadovaná životnost 
ložisek dle literatury [2] (str. 108) pro těžký provoz činí 16 000 hodin. Vypočtená nominální 
životnost ložisek kol ze setu SIBRE tak dalece předčí požadovanou hodnotu a plně vyhovuje. 
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4 PEVNOSTNÍ KONTROLA RÁMU  
Rám jeřábové kočky je navržen jako svařenec skříňových nosníků a profilů z plechů  
do tloušťky 15 mm z materiálu S355. Pro výpočet jednotlivých zatěžovacích stavů  
je vycházeno z normy ČSN EN 13 001-2 [16], kde jsou jednotlivé zatěžovací stavy  
a kombinace detailně rozepsány. Některé z kombinací se navrhované kočky netýkají, jiné zase 
ano, ale na základě zadání je není možné vypočítat, jelikož by se jednalo pouze o spekulace  
a odhady koeficientů. 

  

4.1 NÁVRHOVÁ ÚNOSNOST  
Pro vyhodnocení pevnostní kontroly rámu je nutno znát hodnotu návrhového napětí únosnosti 
materiálu a to jak pro normálové tak smykové napětí. Hodnoty těchto napětí pro nosné prvky 
jeřábu jsou dány normou ČSN EN 13 001-3-1+A1 [17] na straně 21. 

Normálové napětí: 

Výpočet návrhového normálového napětí je proveden dle [17] pro materiál S355 do tloušťky 
16 mm. Součinitel γRm představuje součin koeficientů součinitele obecné spolehlivosti  
a spolehlivosti materiálu, kde dle [17] str. 21 je obecný součinitel spolehlivosti udáván  
o velikosti 1,1 a součinitel spolehlivosti materiálu do tloušťky 16 mm roven 1. 

fmEv = fw
xm$

 (70)  

fmEv = 355
1,1   

fmEv = 322,727 8!@  

kde: fw [MPa] mez kluzu materiálu dle [17] str. 16 
 xm$ [-] součinitel spolehlivosti dle [17] str. 21 

Smykové napětí: 

Výpočet návrhového smykového napětí dle [17] vychází ze stejného druhu materiálu  
a koeficientů jako normálové napětí. 

fmEy = fw
xm$ ∙ √3 (71)  

fmEy = 355
1,1 ∙ √3  

fmEy = 186,327 8!@  
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4.2 ZATĚŽOVACÍ STAVY  
Zatěžovací stavy a jejich kombinace jsou udávány normou ČSN EN 13 001-2 [16], kde jsou 
řazeny do skupin A, B, C. Kombinace zatížení skupiny A představují pravidelná zatížení. 
Skupina B je rozšířena o občasná zatížení a skupina C o výjimečná zatížení. Každá ze skupin 
je ještě rozdělena na dílčí podskupiny, zahrnující různé činitele navýšené o koeficienty vlivu  
a danou bezpečnost pro zatěžovací stav. V normě [16] na straně 34 je pak uvedena přehledná 
tabulka pro určení těchto koeficientů u jednotlivých zatížení. Přehled kombinací zatěžovacích 
stavů je shrnut v Tab. 18. 

Tab. 18. Přehled kombinace zatížení dle [16] 

Kombinace zatížení Zahrnuje: 

Kombinace 
A 

A1 zdvihání a přemísťování břemene s ohledem na pravidelný pohyb 
A2 náhlé odpadnutí břemene a částečně A1 
A3 manipulaci s břemenem a zrychlení/zpomalení 
A4 pohyb po nerovném povrchu 

Kombinace 
B 

B1 – B4 oproti zatížení A1 – A4 navíc vlivy působení větru 
B5 pohyb po nerovném povrchu v kombinaci s příčením 

Kombinace 
C 

C1 zdvih břemene při výjimečné rychlosti 
C2 zatížení mimo provoz větrem a jinými účinky 
C3 zkušební podmínky 
C4 zatížení břemenem a silami na nárazníky 
C5 zatížení břemenem a klopícími silami 
C6 zatížení břemenem a nouzovým zastavením 
C7 zatížení při činnosti ochrany proti přetížení 
C8 neúmyslné odpadnutí břemene 
C9 zatížení břemenem a selháním mechanismu 
C10 zatížení břemenem a dynamickým buzením 
C11 zatížení při montáži, demontáži a přepravě 

 
Z kombinace zatížení skupiny A jsou pro kontrolu navrhované kočky voleny pouze 
podskupiny A1 a A3. Podskupina A2 se týká spíše jeřábů vybavených magnety a těch, kde 
hrozí při přepravě odpadnutí materiálu. Kombinaci A4 není možno vzhledem k zadání 
spočítat, jelikož nelze určit přechody kolejnic, po kterých kočka pojíždí. Dalo  
by se tak pouze předpokládat, že jsou kolejnice naprosto rovné a bez přechodů. Takovýto 
výsledek by však neměl žádnou váhu. Podskupiny B1 – B4 jsou vlivy zahrnující působení 
větru, což se navrhované kočky netýká, protože pracuje uvnitř haly. U kombinace B5 nastává 
obdobný problém jako u A4, neboť taktéž zahrnuje vliv pojíždění po nerovném povrchu. 
Kompletní kombinace skupiny C je nad rámec zadání a není možné určit jednotlivé 
koeficienty bez rozšíření vstupních parametrů. 

 

4.2.1 SOUČINITELE ZATÍŽENÍ  

Mimo koeficientů bezpečnosti navyšují působící zatížení, jako je hmotnost břemene, 
hmotnost kočky, zrychlení a další, i součinitele zatížení. Výpočet velikosti koeficientů, 
potřebných pro uvažované kombinace zatížení, je proveden v souladu s normou  
ČSN EN 13 001-2 [16].  
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Součinitel účinků při zdvihání a gravitačních účinků působících na hmotnost: 

Tento součinitel zohledňuje vliv kmitání, při zdvihání břemene ze země nebo naopak jeho 
uvolnění. 

{� = 1 � | (72)  

{� = 1 � 0,1  

{� = 1,1  

kde: | [-] charakteristické svislé přemístění dle [16] str. 12 

Součinitel zdvihání volně ležícího břemena: 

Během zdvihání břemene dochází k působení dynamických účinků na jeřáb, potažmo v tomto 
případě kočku, jež jsou zohledněny tímto součinitelem, který je složen z dílčích částí. Základ 
tvoří minimální hodnota součinitele zdvihu volně ležícího břemena. Ta je určena dle tabulky  
z normy [16]. Pro konkrétní velikost je třeba znát třídu pohonu zdvihu, která je pro tento 
případ zvolena jako HD4, tedy bezstupňovému ovládání pohonu zdvihu, které je s lineárním 
zvyšováním rychlosti. Dalším navyšujícím členem je součinitel závislý na třídě tuhosti jeřábu, 
která je pro mostové jeřáby udávaná jako δ < 0,15 m [16]. Posledním prvkem  
je charakteristická rychlost zdvihu, jejíž hodnota také závisí na třídě pohonu zdvihu a ještě  
na kombinaci uvažovaného zatížení. Pro navrhovanou kočku je dle normy [16] v tabulce 3  
na str. 13. uvedená hodnota charakteristické rychlosti zdvihu jako polovina skutečné rychlosti. 

{7 = {7$%� � \7 ∙ Tp (73)  

{7 = 1,2 � 0,68 ∙ 0,098  

{7 = 1,267  

kde: {7$%� [-] min. hodnota součinitele zdvihu volně ležícího břemene dle [16] str. 13 
 \7 [s/m] součinitel závislý na třídě tuhosti jeřábu dle [16] str. 13 
 Tp [m/s] charakteristická rychlost zdvihu dle [16] str. 13 

Součinitel zrychlení pohonů: 

Tento součinitel zohledňuje zatížení komponent vystavených silám od pohonů. Jeho velikost 
je určena v závislosti na předpokládaném typu ovládání jednotlivých pohonů.  
Pro navrhovanou kočku jsou uvažovány pohony bez rázů při zpětném chodu, bez vyvolávání 
dynamických sil a s pozvolnými změnami sil. Velikost součinitele pro takovéto podmínky  
je dána normou [16] (str. 17) od 1 do 1,5. Proto je zvolena střední hodnota, tedy φ5 = 1,25 jak 
pro pohon zdvihu, tak i pohon pojezdu.  

 

4.2.2 ZATÍŽENÍ RÁMU  

Zatížení rámu je rozděleno na několik částí pro různé kombinace. V této podkapitole jsou 
však zahrnuta pouze zatížení spojená se simulovanými kombinacemi A1 a A3, které 
kombinují hmotnosti a zrychlení. 
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Hmotnost jeřábu: 

Obecně dle normy [16] je toto zatížení nazýváno jako hmotnost jeřábu, v tomto případě  
se však jedná o hmotnost kočky, která se sestává z hmotnosti rámu bez kol, mechanismu 
zdvihu, stolic a dalších dílčích prvků. Naopak do této části zatížení nespadá hmotnost stálého 
břemene v podobě kladnice s lany. Jednotlivé hmotnosti jsou získány na základě 3D modelů 
zhotovených v  programu Inventor a od výrobců, v případě sériových komponent. 

&� = 
.+5 � .5� ∙ � (74)  

&� = 
4	115 � 8	930� ∙ 9,81	  

&� � 1,28 ∙ 10#	   

kde: .+5 [kg] hmotnost rámu kočky bez kol  
 .5 [kg] hmotnost mechanismu zdvihu včetně stolic 

Hmotnost břemene zdvihu: 

Toto zatížení představuje nejen hmotnost zvedaného břemene, ale i stálého břemene v podobě 
kladnice s hákem a lany. 

&7 � 
� � �� ∙ � (75)  

&7 = 
65	000 � 3	200� ∙ 9,81	  

&7 � 6,69 ∙ 10#	   

Zrychlení bez pohonu zdvihu: 

Pro kombinaci zatížení A1 se neuvažuje vliv zrychlení od pohonu zdvihu. Je tedy bráno  
jen zrychlení nebo zpomalení kočky vyvolané pohonem pojezdu. Velikost tohoto zrychlení, 
jak již bylo zmíněno v kapitole 3.4, nesmí být větší než 0,2 m/s2, a proto je tedy zatěžovací 
stav volen Z3 = 0,2 m/s2. 

Zrychlení s pohonem zdvihu: 

Zatížení v podobě zrychlení s pohonem zdvihu je pro kombinaci A4, kde jsou uvažovány 
všechny působící zrychlení od pohonů. Pro tento zatěžující stav je velikost zrychlení zdvihu 
převzata z kapitoly 2.5.3, tedy Z4 = 0,25 m/s2. 

 

4.2.3 KOEFICIENTY BEZPEČNOSTI 

Koeficienty bezpečnosti navyšují simulované zatížení rámu pro jednotlivé kombinace tak,  
aby při skutečném zatížení jeřáb, v tomto případě kočka, plně obstála. Jejich hodnoty se liší 
pro každý druh zatížení. Velikosti většiny koeficientů (viz. Tab. 19.) jsou udávány v normě 
[16] na straně 34. V případě zatížení hmotností jeřábu (kočky), je však velikost koeficientu 
ovlivněna způsobem získání hmotností dílčích prvků. Pro navrhovaný případ je brána 
z normy [16] (str. 32) hodnota pro nepříznivý stav získaný výpočtem. V případě kombinací 
zatížení pro únavovou pevnost se volí všechny koeficienty bezpečnosti dle [16] γp = 1.  
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Tab. 19. Koeficienty bezpečnosti dle [16] 

Koeficienty bezpečnosti γp pro: 
Hmotnost jeřábu [-] 1,22 
Hmotnost břemene zdvihu [-] 1,34 
Zrychlení bez pohonu zdvihu [-] 1,34 
Zrychlení s pohonem zdvihu [-] 1,34 
Únavová pevnost [-] 1 

 

4.2.4 KOMBINACE ZATÍŽENÍ  

Vzhledem k omezeným informacím ze zadání budou vyhodnocovány tedy pouze kombinace 
zatížení A1 a A3, provedené dle [16], a také zatížení A představující hmotnost kočky včetně 
zdvihu a stálého břemene bez navyšujících součinitelů, pro určení rozkmitu napětí  
pro únavovou pevnost. 

Kombinace zatížení A1: 

V této kombinaci je obsaženo zatížení od hmotnosti jeřábu (kočky), hmotnosti břemene 
zdvihu a zrychlení bez pohonu zdvihu. 

}1 = &� ∙ x'� ∙ {� � &7 ∙ x'7 ∙ {7 � &> ∙ x'> ∙ {# (76)  

}1 = &� ∙ 1,22 ∙ 1,1 � &7 ∙ 1,34 ∙ 1,267 � &> ∙ 1,34 ∙ 1,25  

}1 = &� ∙ 1,342 � &7 ∙ 1,698 � &> ∙ 1,675  

kde: &� [N] zatížení vlastní hmotností kočky 
 x'�~> [-] koeficienty bezpečnosti dle [16] str. 34 
 {� [-] souč. účinků při zdvihání a gravitačních účinků působících na hmotnost 
&7 [N] zatížení hmotností zdvihaného břemene 
 {7 [-] součinitel zdvihání volně ležícího břemena 
&> [m/s2] zatížení bez pohonu zdvihu 
 {# [-] součinitel zrychlení pohonů 

Kombinace zatížení A3: 

Kombinace A3 je obdobou A1, taktéž obsahuje zatížení od hmotnosti jeřábu (kočky)  
a hmotnosti břemene zdvihu, avšak na rozdíl od ní uvažuje zrychlení všech pohonů, včetně 
zdvihu. Liší se také velikosti koeficientů. 

}3 = &� ∙ x'� ∙ 1 � &7 ∙ x'7 ∙ 1 � &> ∙ x'> ∙ {# � &� ∙ x'� ∙ {# (77)  

}3 = &� ∙ 1,22 ∙ 1 � &7 ∙ 1,34 ∙ 1 � &> ∙ 1,34 ∙ 1,25 � &� ∙ 1,34 ∙ 1,25  

}3 = &� ∙ 1,22 � &7 ∙ 1,34 � &> ∙ 1,675 � &� ∙ 1,675  

kde: &� [m/s2] zatížení s pohonem zdvihu 
x� [-] koeficient bezpečnosti dle [16] str. 34 
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Zatížení bez navyšujících součinitelů A: 

Hlavním využití zatížení bez navyšujících součinitelů a koeficientů bezpečnosti  
je pro vyhodnocení únavové pevnosti. Pro tuto kombinaci je uvažována pouze hmotnost 
kočky, mechanismu zdvihu a stálého břemene. 

} = &� � � (78)  

Kombinace zatížení pro únavovou pevnost: 

Velikosti koeficientů bezpečnosti γp navyšující jednotlivá zatížení byly sníženy na hodnotu 1. 
Ostatní součinitele zůstaly stejné jako u stávajících kombinací A1 a A3. Kombinace  
pro únavu jsou vyčísleny v Příloze I na straně 14. 

 

4.3 SIMULACE ZATÍŽENÍ  
Pevnostní kontrola rámu pro jednotlivé kombinace je simulována pomocí programu  
NEXIS 32. Celá konstrukce je modelována jako prutové těleso (Obr. 21.) v osách X a Y 
tvořené 19 prvky v podobě 1D maker. Stěžejními prvky jsou uzly (viz. Tab. 20), neboť jsou  
do nich umisťovány dílčí zatížení. Vstupní parametry jsou materiál S355, s mezí pevnosti  
Rm = 450 MPa a mezí kluzu Re = 355 MPa, dále modul pružnosti v tahu E = 2,1·105 MPa, 
Poissonova konstanta μ = 0,33, hustota ρ = 7 850 kg/m3 a součinitel teplotní roztažnosti  
α = 1,2·10-5 K-1. 

 Uspořádání uzlů a 1D maker prutové konstrukce v programu NEXIS; B1 – B39 – uzly;  
M1 – M19 – 1D makra 
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Tab. 20. Souřadnice uzlů prutové konstrukce 

Uzel X 
[mm] 

Y 
[mm] Uzel X 

[mm] 
Y 

[mm] Uzel X 
[mm] 

Y 
[mm] Uzel X 

[mm] 
Y 

[mm] 
B1 0 0 B11 3 600 0 B21 3 600 4 000 B31 1 450 1 898 

B2 0 440 B12 3 600 440 B22 968 1 005 B32 1 450 2 098 

B3 0 660 B13 3 600 660 B23 1 450 1 005 B33 1 450 2 304 

B4 0 1 005 B14 3 600 1 005 B24 2 150 1 005 B34 2 150 1 252 

B5 0 2 352 B15 3 600 1 794 B25 3 147 1 005 B35 2 150 1 355 

B6 0 2 510 B16 3 600 2 352 B26 1 450 2 510 B36 2 150 1 698 

B7 0 3 130 B17 3 600 2 510 B27 2 150 2 510 B37 2 150 1 898 

B8 0 3 340 B18 3 600 3 130 B28 1 450 1 252 B38 2 150 2 098 

B9 0 3 560 B19 3 600 3 340 B29 1 450 1 355 B39 2 150 2 304 

B10 0 4 000 B20 3 600 3 560 B30 1 450 1 698       

 
Průřezy prutů se mění pro každé 1D makro. Celkem je konstrukce tvořena 4 typy průřezů 
(Obr. 22.) s rozlišnými rozměry (viz. Tab. 21). Středové nosníky kladek, tvaru 
improvizovaného profilu U, přechází plynule z výšky 550 mm na 650 mm. Pro prutovou 
konstrukci to znamená nutnost vytvořit alespoň 4 1D makra navíc, aby mohl být adekvátně 
nahrazen plynulý přechod stupňovitým. 

Tab. 21. Přehled parametrů profilů 

Parametry průřezů 

P
ro

fil
 1

  

Makro M2, M5 M7 M9 

P
ro

fil
 3

  

Makro M8 
B1i [mm] 450 250 180 B3 [mm] 160 
H1i [mm] 550 550 550 H3 [mm] 550 
E1i [mm] 10 10 10 tB3 [mm] 15 
tB1i [mm] 15 15 10 tH3 [mm] 12 
tH1i [mm] 15 12 8 S [mm2] 11 040 
S [mm2] 29 100 20 220 12 080 Jx [mm4] 4,84·108 
Jx [mm4] 1,31·109 8,54·108 4,61·108 Jy [mm4] 1,03·107 
Jy [mm4] 8,99·108 2,02·108 5,87·108   

  

 P
ro

fil
 2

 

Makro 
M10, M14, 
M15, M19 

M11, M13, 
M16, M18 

M12, M17 

P
ro

fil
 4

  

Makro 
M1, M3, 
M4, M6 

B2i [mm] 120 120 120 B4 [mm] 450 
H2i [mm] 550 600 650 H4 [mm] 220 
E2i [mm] 10 10 10 C4 [mm] 135 
tB2i [mm] 12 12 12 E4 [mm] 10 
tH2i [mm] 10 10 10 tB4 [mm] 15 
S [mm2] 8 140 8 640 9 140 tH4 [mm] 15 
Jx [mm4] 3,3·108 4,08·108 4,98·108 tC4 [mm] 15 
Jy [mm4] 7,27·106 7,39·106 7,50·106 A4 [mm] 200 

  
S [mm2] 22 200 
Jx [mm4] 1,45·108 
Jy [mm4] 4,92·108 
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 Přehled použitých profilů vztahující se k Tab. 21 

Vzhledem k vytvořené prutové konstrukci je možno přistoupit k jejímu zatížení. Nejprve 
vlastní hmotností kočky, což zahrnuje zatížení hmotností rámu a hmotností komponent zdvihu 
včetně stolic. Zatížení vlastní váhou rámu je aplikováno v podobě spojitého zatížení. Naopak 
zatížení hmotností komponentami zdvihu je suplováno osamělou silou působící v těžišti 
komponenty. 

Spojité zatížení od vlastní hmotnosti 

Prutová konstrukce rámu je tvořena dvěma hlavními podélnými nosníky, s délkou 4 m, třemi 
příčnými o délce 3,6 m a dvěma vedlejšími podélnými nosníky kladek o délce 1,5 m. 
Hmotnost kočky bez pojezdových kol a mechanismu zdvihu je na základě 3D modelu 
v programu Inventor vyčíslena na 4 115 kg. 

�+ = .+5 ∙ �1	000 ∙ ∑ 4�% (79)  

�+ � 4	115 ∙ 9,811	000 ∙ 
2 ∙ 4 � 3 ∙ 3,6 � 2 ∙ 1,5�	  

�+ � 1,85	" /.  

kde: 4�% [m] délky dílčích nosníků 

Osamělé síly od vlastní hmotnosti 

Síly jsou rozmístěny v uzlech (Obr. 23.), které byly na konstrukci vytvořeny v místě těžišť 
komponent zdvihu. Navíc jsou tyto síly navýšeny hmotností vymezovacích stolic. Všechny 
hmotnosti komponent byly zjištěny buď pomocí 3D modelu v programu Inventor, nebo  
dle katalogu výrobce. V Tab. 22. je uveden přehled působících sil a jejich lokalizace. 
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Tab. 22. Přehled osamělých sil od vlastní hmotnosti 

Komponenta 
Hmotnost 

včetně 
stolice [kg] 

Celková 
síla [kN] 

Síla v uzlu 
[kN] 

Uzel 
působení 

Motor 1 400 13,73 13,73 B4 

Převodovka 3 660 35,9 35,9 B15 

Lanový buben 2 350 23,05 11,52 B5, B16 

Brzdy 2×230 2,26 2,26 B22, B25 

Vyrovnávací kladka 325 3,19 1,6 B28, B34 

Vodící kladky 453 4,44 2,22 B31, B37 

 Zatížení rámu vlastní hmotností kočky 

Osamělé síly od zatížení břemenem 

Síly působící vlivem zvedaného a stálého břemene (Obr. 24.) jsou rozděleny na odpovídající 
díly. Jejich velikost je rovna síle v laně, tedy Fl = 86,18 kN pro kombinace A1 a A3.  
Pro kombinaci A je uvažována pouze hmotnost stálého břemene, což snižuje sílu v laně  
na Fl = 4,04 kN. Síly přenášené na rám od komponent nesoucích břemeno jsou redukovány 
do uzlů prutové konstrukce. Velikosti sil v konkrétních uzlech jsou uvedeny v Tab. 23. 

Tab. 23. Osamělé síly od zatížení břemenem 

Komponenta Uzel 
působení 

Síla v uzlu pro 
A1 a A3 [kN] 

Síla v uzlu pro 
A [kN] 

Lanový buben B5, B16 86,18 4,04 

Vyrovnávací kladka B28, B34 86,18 4,04 

Vodící kladky B31, B37 172,36 (2·86,18) 8,08 (2·4,04) 
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 Zatížení rámu hmotností břemene 

Vazby 

Konstrukce je uložena na 4 podporách, které jsou nastaveny jako tuhé pouze ve směru osy  
Z a nachází se v uzlech B2, B9, B12 a B20. Pruty jsou schopné přenášet síly i momenty a uzly 
mezi nimi jsou předvoleny jako tuhé a přenáší tak zatížení plynule z prutu na prut. 

Výstupní hodnoty ze simulace 

Během simulace byly v programu NEXIS měněny zatěžovací stavy pro kombinace A, A1  
a A3. Pro každou z nich byly měněny také příslušné koeficienty vypočtené v kapitole 4.2.4. 
Z výsledků je vidět, že je kočka na straně převodovky zatížena více, ale pouze nepatrně. 
K největší deformaci a napětím docházelo při simulaci kombinace zatížení A1. Celkově  
se na rámu projevovalo největší normálové napětím mezi uzly B26 a B27. Smykové napětí 
naopak v uzlu B24. Tyto výsledky by tedy mohly vést k případné kontrole těchto uzlů pomocí 
MKP.  Přehled maximálních hodnot deformace a napětí pro jednotlivé stavy je uvedeny  
v Tab. 24. V její druhé části jsou obsaženy stěžejní hodnoty maximálního rozkmitu napětí 
mezi danou kombinací a stálým zatížením vlastní váhou (kombinace A). Tyto hodnoty jsou 
důležité pro vyhodnocení únavového namáhání v souladu s normou [17]. Všechny průběhy 
napětí a deformací na rámu jsou uvedeny v Příloze II. 

Tab. 24. Přehled maximálních deformací a napětí 

Kombinace 
Maximální: 

def. 
[mm] Poloha σn 

[MPa] Poloha τ 
[MPa] Poloha σHMH  

[MPa] Poloha 

A 0,334 (B26;B27) 10 (B14;B16> 4,4 B11 10 (B14;B16) 
A1 4,082 (B36;B38) 114,1 (B26;B27> 48,8 B24 114,9 B27 
A3 3,8 (B36;B38) 106,2 (B26;B27> 45,5 B24 107 B27 
A1 - únava 

- 
85,5 (B26;B27> 36,5 B24 86,1 B27 

A3 - únava -79,6 (B26;B27> 34 B24 80,2 B27 

Kombinace 
(rozkmit) 

Maximální: 

  σnr 
[MPa] Poloha τr 

[MPa] Poloha σHMHr  
[MPa] Poloha 

A1/A 
- 

78,2 (B26;B27> 34,4 B24 78,8 B27 
A3/A 72,3 (B26;B27> 31,9 B24 72,9 B27 
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Vyhodnocení zatížení: 

Maximální hodnoty normálového a smykového napětí během simulace statického zatížení 
v programu NEXIS ani v jedné z kombinací zatížení nepřesáhly návrhové normálové  
a smykové napětí vypočtené v kapitole 4.1 v souladu s normou [17]. Nejvyšší hodnota 
normálového napětí činila 114,1 MPa, což dosahuje lehce nad třetinu návrhového napětí. 
V případě smykového napětí bylo zaznamenáno maximum 48,8 MPa, které má rezervy  
k dosažení návrhového napětí ještě vyšší. Z tohoto lze usoudit, že rám kočky plně vyhovuje 
pro kombinace statického zatížení A1 a A3. 

 Průběh napětí dle HMH pro kombinaci A1 

Z hlediska vyhodnocení únavového namáhání je třeba prvně určit dovolený rozkmit napětí 
udávaný normou ČSN EN 13 001-3-1+A1 [17]. S ohledem na největší rozkmit napětí 
v oblasti uzlu B27, tedy i v místě svárů, jsou zde uvažovány svary se stupněm kvality B,  
což dle normy představuje hodnotu charakteristické únavy 125 MPa. 

Dovolený rozkmit napětí dle [17]: 

?mE = ?�
x$� ∙ G<>�  (80)  

?mE � 1251,25 ∙ √1c   

?mE = 100 8!@  

kde: ?� [MPa] charakteristická únavová pevnost 
 x$� [-] dílčí součinitel únavové pevnosti dle [17] str. 42 
 . [-] konstanta sklonu křivky dle [17] str. 41 
 <> [-] parametr historie dle [17] str. 41 
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Největší rozkmit napětí, vůči klidové poloze zatížení vlastní váhou, vznikl s únavovou 
kombinací A1, tedy statickou kombinaci A1 se sníženými koeficienty bezpečnosti  
na 1. Hodnota rozkmitu dle HMH činila 78,8 MPa, což nepřevyšuje vypočtený dovolený 
rozkmit napětí a únavové namáhání jak pro kombinaci A1, tak i A3 s ohledem na normu [17] 
vyhovuje. 

 Průběh napětí dle HMH pro kombinaci A 

 Průběh napětí dle HMH pro kombinaci A1 - únava 
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ZÁVĚR 

ZÁVĚR 
Vstupem pro tuto práci byly požadované parametry na pomocnou jeřábovou kočku licího 
jeřábu. Ta je nasazena v těžkém provozu jako součást licího jeřábu. Jejím hlavním úkolem  
je manipulační zdvih licí pánve v oblasti dna při vyprazdňování.  

Pro návrh bylo třeba kočku nejprve zařadit dle normy s ohledem na její provoz a následně 
rozdělit na mechanismus zdvihu, pojezdu a rám. O každé z těchto částí a jejích komponentách 
bylo pojednáno v podobě stručné rešerše v úvodu. 

Návrh mechanismu zdvihu započal  volbou lanového převodu, jenž umožnil provést výpočty 
směřující k výběru lana od společnosti CASAR s vysokou únosností. Vzhledem k použitému 
lanu mohly být navrženy rozměry lanového bubnu a kladek v souladu s normami. O pohon 
zdvihu se stará trojfázový asynchronní motor od společnosti SIEMENS, který svůj krouticí 
moment přenáší na redukční převodovku zdvihu téhož výrobce. Volba těchto komponent  
se opírá o potřebné výpočty pro dodržení otáček, doby rozběhu a rozběhového momentu. 
Naopak pro zastavení bylo nutno zvolit dvě brzdy od společnosti SIBRE z důvodu předpisu  
pro licí jeřáby daného normou. 

Pohyb celé kočky obstarává mechanismus pojezdu, u kterého bylo třeba nejprve provést 
výpočty pro umožňující volbu pojezdových kol. Dle vybraných kol, dodávaných firmou 
SIBRE, mohly být navrženy také pohonné jednotky, které jsou pro každé hnací kolo zvlášť. 
Tyto jednotky jsou od společnosti SEW, která je dodává jako celek složený z asynchronního 
motoru, s integrovanou brzdou, a převodovky. Navržený pohon prošel také kontrolními 
výpočty na potřebný rozběhový a brzdný moment. 

Oba mechanismy jsou usazeny na rámu kočky, jež prošel v závěrečné části práce pevnostní 
kontrolou. Ta byla provedena v programu NEXIS 32 v podobě simulace na prutové 
konstrukci, na níž byly simulovány kombinace zatížení dle normy. 

Součástí práce je i výkresová dokumentace, která vychází z vytvořených 3D modelů 
v programu Inventor, které posloužili i pro zjištění hmotností jednotlivých dílů potřebných  
pro výpočty.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 
a [mm] šířka kladky 

ak [m/s2] zpomalení kočky 

ap [mm] šířka příložky 

az [m/s2] zrychlení zdvihu 

azb [m/s2] zpomalení zdvihu 

b [mm] hloubka drážky kladky 

bk [mm] účinná šířka kolejnice 

Bl [mm] šířka ložiska 

bp [mm] délka příložky 

c [mm] výška lemu 

C [N] dynamická únosnost ložiska 

C0 [N] statická únosnost ložiska 

cGes [-] celkový faktor 

cp [mm] výška příložky 

d [mm] průměr lana zdvihu 

Db [mm] průměr lanového bubnu 

dj [mm] průměr dříku jádra 

Dk [mm] průměr vodící kladky 

Dkp [mm] průměr pojezdového kola 

Dkv [mm] průměr vyrovnávací kladky 

dl [mm] vnitřní průměr ložiska 

Dl [mm] vnější průměr ložiska 

Do [mm] průměr bubnu pod lanem 

e [mm] sražení hrany 

ep [mm] rozteč drážek příložky 

evk [mm] rameno valivého odporu 

Faxb [N] axiální síla na ložisko bubnu 

fč [-] součinitel čepového tření 

Fk [N] síla působící na jedno kolo 

Fkmax [N] maximální únosnost kola 

Fl [N] zatížení svislého lana 

fLk [-] součinitel využití kola 

Fmin [N] minimální únosnost lana 

fnk [-] součinitel frekvence otáčení kola 

fp [mm] šířka drážky příložky 

Fradb [N] radiální síla na ložisko bubnu 

Fradk [N] radiální síla na ložisko kladky 
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fRdσ [MPa] návrhové normálové napětí 

fRdτ [MPa] návrhové smykové napětí 

FsP [N] tažná síla od posuvných hmot 

FsPb [N] setrvačná síla posuvných hmot při brzdění 

FsR [N] tažná síla od rotačních hmot 

ftk [-] součinitel tření mezi kolem a kolejnicí 

Fu [-] minimální síla k přetržení lana 

fy [MPa] mez kluzu materiálu 

G [kg] hmotnost stálého břemene 

g [m/s2] tíhové zrychlení 

H [mm] výška zdvihu břemene 

h1 [mm] hloubka drážky bubnu 

h2 [mm] výška lemu bubnu 

HB [-] tvrdost dle Brinella 

icz [-] celkový převodový poměr zdvihu 

ilp [-] počet lanových příložek 

ip [-] převodový poměr zvolené převodovky 

ipn [-] navrhovaný převodový poměr 

ipp [-] převodový poměr zvolené převodovky pojezdu 

Jmz [kgm2] moment setrvačnosti rychloběžného hř. motoru 

Jpz [kgm2] moment setrvačnosti rychloběžného hř. převodovky 

Jrm [kgm2] moment setrvačnosti hřídele motoru 

k [-] koeficient bezpečnosti lana 

Kadh [N] adhezní síla 

kL [-] skutečný koeficient bezpečnosti lana 

kn [-] poměr spouštěcího ku nominálnímu momentu motoru 

kpk [-] součinitel tvrdosti materiálu 

kt [-] koeficient zatížení kola 

L [mm] délka navíjeného lana 

l1 [mm] délka střední části bubnu 

L10h [h] nominální životnost ložisek 

l2 [mm] délka krajní části bubnu 

lb [mm] rameno ohybového momentu 

lc [mm] celková délka lanového bubnu 

Lj [mm] rozpětí jeřábu 

lk [mm] rozvor kol kočky 

LKenn [h] nominální životnost ložisek vůči základní únosnosti 

lni [m] délky dílčích nosníků 
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lš [mm] rameno ohybu 

lz [mm] délka závitové části bubnu 

m [-] konstanta sklonu křivky 

mb [kg] hmotnost břemene 

Mbk [Nm] potřebný brzdný moment 

Mbz [Nm] požadovaný brzdný moment 

mck [kg] celková hmotnost na kola 

Mk [Nmm] krouticí moment na plášti bubnu 

mk [kg] hmotnost rámu kočky 

mkz [kg] hmotnost rámu kočky bez kol 

Mnp [Nm] jmenovitý krouticí moment motoru 

Mnz [Nm] jmenovitý krouticí moment motoru 

Mo [Nmm] ohybový moment působící na plášť bubnu 

Moš [Nm] ohybový moment působící na šrouby 

Mp [-] průměr šroubu příložky 

Mroz [Nm] potřebný rozběhový moment 

Mrz [Nm] redukovaný rozběhový moment na hřídeli motoru 

Msm [Nm] setrvačný moment všech pohyblivých hmot 

Msmb [Nm] setrvačný moment všech pohyblivých sil při brzdění 

MsP [Nm] moment setrvačných sil od posuvných hmot 

Msp [Nm] spouštěcí moment motoru 

MsR [Nm] moment setrvačných sil od rotačních hmot 

Mstm [Nm] statický moment břemene 

Msz [Nm] spouštěcí moment motoru 

MTp [Nm] moment pasivních odporů 

Mu [Nm] ubrzditelný moment 

mz [kg] hmotnost mechanismu zdvihu 

Mzb [Nm] redukovaný moment při brzdění 

n [-] lanový převod 

nb [1/min] skutečné otáčky lanového bubnu 

nbn [1/min] navrhované otáčky lanového bubnu 

nk [1/min] skutečné otáčky pojezdových kol 

nkn [1/min] návrhové otáčky pojezdových kol 

nmp [1/min] otáčky motoru pojezdu 

nz [-] počet přídavných závitů 

P [N] jmenovitá nosnost lana 

p [mm] rozteč drážek pro lano 

pkm [MPa] kontaktní tlak mezi kolem a kolejnicí 
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pmp [MPa] přípustný kontaktní tlak mezi kolem a kolejnicí 

Pp [kW] výkon pohonu pojezdu 

Pz [kW] výkon pohonu zdvihu pro požadovanou rychlost 

Q [kg] hmotnost břemene 

qk [N/m] spojité zatížení od vlastní hmotnosti 

R [mm] rádius dna drážky 

R0 [N] základní únosnost kola 

r1 [mm] rádius dna drážky bubnu 

R2 [mm] vnitřní zaoblení 

r2 [mm] přechodový rádius bubnu 

R3 [mm] vnější zaoblení 

rč [mm] poloměr čepu 

Rk [m] poloměr navrhovaného kola 

rk [m] poloměr hlavy kolejnice 

rp [mm] rádius drážky příložky 

Rp0,2 [MPa] smluvní mez kluzu 

s [mm] nosná tloušťka bubnu 

S0 [N] síla v místě příložky 

s3 [-] parametr historie 

Sj [mm2] plocha dříku jádra 

ta [s] doba rozběhu pojezdu 

tbk [s] doba brzdění kočky 

tbmax [s] maximální doba brzdění 

tbsk [s] teoretická skutečná doba brzdění 

Tk [N] suma tažných sil redukovaných na kole 

Tp [N] tažná síla motoru 

trz [s] doba rozběhu zdvihu 

tzb [s] požadovaná doba zpomalení zdvihu 

vh [m/s] charakteristická rychlost zdvihu 

vkn [m/min] požadovaná pojezdová rychlost 

vp [m/min] skutečná pojezdová rychlost 

vz [m/min] skutečná zdvihová rychlost 

vzp [m/min] požadovaná rychlost zdvihu 

Wk [mm3] modul průřezu v krutu 

Wo [mm3] modul průřezu v ohybu 

Woj [mm3] modul průřezu v ohybu 

Xv [-] součinitel vedení kočky 

z [-] počet větví lanového převodu 
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Z [N] potřebná osová síla ve šroubu 

Z1 [N] zatížení vlastní hmotností kočky 

Z2 [N] zatížení hmotností zdvihaného břemene 

Z3 [m/s2] zatížení bez pohonu zdvihu 

Z4 [m/s2] zatížení s pohonem zdvihu 

zl [-] počet závitů lana 

Zp [-] koeficient bezpečnosti lana 

α [rad] úhel opásání 

αb [-] součinitel průměru bubnu 

αj [-] součinitel ostatních momentů setrvačnosti 

αk [-] součinitel průměru kladky 

αkv [-] součinitel průměru vyrovnávací kladky 

αr [-] součinitel zahrnující vliv dalších rotačních hmot 

αrb [-] součinitel rotujících hmot 

β2 [s/m] součinitel závislý na třídě tuhosti jeřábu 

γmf [-] dílčí součinitel únavové pevnosti 

γp1 [-] koeficient bezpečnosti pro hmotnost jeřábu 

γp2 [-] koeficient bezpečnosti pro hmotnost břemene 

γp3 [-] koeficient bezpečnosti pro zrychlení bez pohonu zdvihu 

γp4 [-] koeficient bezpečnosti pro zrychlení s pohonem zdvihu 

γRm [-] součinitel spolehlivosti 

δ [-] charakteristické svislé přemístění 

η1 [-] účinnost jedné kladky 

ηb [-] mechanická účinnost lanového bubnu 

ηc [-] celková účinnost lanového převodu 

ηcm [-] celková mechanická účinnost 

ηl [-] mechanická účinnost lanového převodu 

ηp [-] mechanická účinnost převodovky 

κp [-] součinitel středního spouštěcího momentu 

μl [-] součinitel tření mezi lanem a bubnem 

σc [MPa] charakteristická únavová pevnost 

σcš [MPa] celkové napětí na šroubech 

σHMH [MPa] napětí dle HMH 

σHMHr [MPa] rozkmit napětí dle HMH 

σn [MPa] normálové napětí 

σnr [MPa] rozkmit normálového napětí 

σo [MPa] ohybové napětí 

σtl [MPa] vnější tlakové napětí 
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τ [MPa] smykové napětí 

τk [MPa] smykové napětí 

τr [MPa] rozkmit smykového napětí 

φ1 [-] souč. účinků při zdvihání a grav. účinků působících na hmotnost 

φ2 [-] součinitel zdvihání volně ležícího břemena 

φ2min [-] min. hodnota součinitele zdvihu volně ležícího břemene 

φ5 [-] součinitel zrychlení pohonů 
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  Příloha I - Výpočtová zpráva MathCad 

Návrh mechanismu zdvihu:  

Návrhová síla v lan ě dle ČSN 27 0100: 

hmotnost břemene:  

odhadovaná hmotnost  
kladnice s hákem:  

odhadovaná hmotnost lana:  

vlastní hmotnost částí:   
 

lanový převod: - 

počet větví lanového převodu: - 

výška zdvihu:  

účinnost jedné kladky  
na valivých ložiscích: - 

celková účinnost lanového  
převodu bez převáděcí kladky: 

 - 

zatížení lana:   

parametry pro volbu lana dle ČSN 27 0100: 

součinitel bezpečnosti  
dle počtu cyklů: - 

minimální únosnost lana:   

parametry pro volbu lana dle ČSN ISO 4308-1: 

součinitel bezpečnosti lana 
(pro M8 licího jeřábu): - 

minimální únosnost lana:   

Volba lana:  

lano typu CASAR TURBOPLAST s Rm = 1960 MPa 

průměr lana:  

kg

kg

kg

kg

ηc

1 η1
n−

n 1 η1−( )⋅
0.97=:=

Fl
Q G+( )

z n⋅
g

ηc
⋅ 8.618 10

4×=:= N

Pmin k Fl⋅ 6.464 10
5×=:= N

Fo S Zp⋅ 7.756 10
5×=:= N

n 4:=

z 2:=

Q 65000 := 

mkl 2500:=

mlan 700 :=

G mkl mlan+ 3.2 10 
3

×=:=

H 21600 := mm

η 1 0.98:=

k 6.8 0.7+:=

Zp 9:= 

d 30 := mm
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minimální sila při přetržení:  

hmotnost lana:  

skutečná bezpečnost lana:  - 

Volba rozm ěru vodící kladky:  

průměr vodící kladky dle  
ČSN 27 1820 (αk= 24):  

součinitel výběru  
pro vodící kladku: - 

součinitel typu lana:  - 

průměr vodící kladky dle  
ČSN ISO 4308-1:  

zvolený průměr vodící kladky:  

zvoleny průměr vodící kladky  
na středu kladnice:  

rádius na dně drážky kladky  
dle ČSN EN 13 135:  

výška drážky kladky  
dle ČSN EN 13 135:   

úhel sevření drážky kladky  
dle ČSN RN 13 135:  

Volba rozm ěru vyrovnávací kladky:  

průměr vyr. kladky  
dle ČSN 27 1820 (αk= 16):  

součinitel výběru  
pro vyrovnávací kladku: - 

součinitel typu lana:  - 

průměr vyr. kladky  
dle ČSN ISO 4308-1:  

zvolený průměr vyr. kladky:  

rádius na dně drážky kladky  
dle ČSN EN 13 135:  

výška drážky kladky  
dle ČSN EN 13 135:   

úhel sevření drážky kladky  
dle ČSN RN 13 135: 

 

N

kg

m

kL

Fmin

Fl
9.159=:=

Dk2n 24 d⋅ 720=:=

t 1:=

D2 h2 t⋅ d⋅ 840=:=

mm

mm

mm

mm

ωk2 45deg:=

Dk3n 16 d⋅ 480=:=

t 1:=

D3 h3 t⋅ d⋅ 540=:=

mm

mm

mm

ωk3 45deg:=

Dk2 900:=

Dk2k 1000:=

rk2 17:=

hk2 54:=

h3 18:=

Dk3 600:=

rk3 17:=

hk3 54:=

mm

mm

mm

Fmin 7.89310
5

⋅:=

ml 4.1 :=

mm

h2 28 :=
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Volba rozm ěru lanového bubnu:  

průměr bubnu dle  
ČSN 27 1820 (αb= 22):  

součinitel výběru pro buben: - 

součinitel typu lana:  - 

průměr bubnu dle  
ČSN ISO 4308-1:  

zvolený průměr bubnu:  

rozteč závitů  
dle ČSN EN 13 135:  

rádius na dně drážky bubnu  
dle ČSN EN 13 135:  

výška drážky bubnu  
dle ČSN EN 13 135:  

výška límce bubnu  
dle ČSN EN 13 135:   

délka navíjeného lana:  

počet závitů lana na bubnu:  - 

zvolený počet závitů: - 

délka závitové části bubnu:  

délka střední části bubnu:  

délka krajní části  
bubnu (cca 4×p):  

celková délka bubnu:  

tloušťka bubnu:  

zvolená tloušťka bubnu:  

Pevnostní kontrola lanového bubnu:  

rameno působící síly:  

maximální ohybový moment  
na plášti bubnu:  

průměr bubnu pod lanem:  

modul průřezu v ohybu:   

Dbn 22 d⋅ 660=:=

t 1:=

D1 h1 t⋅ d⋅ 750=:=

mm

mm

mm

mm

L n H⋅ 8.64 10
4×=:=

zln
L

π Db⋅
2+ 32.558=:=

lz zl p⋅ 1.155 10
3×=:=

mm

mm

lb 2 lz⋅ l1b+ 2 l2b⋅+ 2.85 10
3×=:=

sbn 0.8 d⋅ 24=:=

mm

mm

Mob Fl lbl⋅ 1.286 10
8×=:=

Do Db d− 870=:=

Wo 0.8 Do sb−( )2 sb⋅ 1.693 10
7×=:= mm

3

h1 25:=

Db 900:=

p 35:=

rb1 17:=

hb1 9:=

hb2 50:=

zl 33:=

l1b 180:=

l2b 180:=

sb 30:=

lbl 1492:=

mm

Nmm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm



BRNO 2016 

 
PŘÍLOHA I 

4  
 

  

ohybové napětí  
na plášti bubnu: 

 

krouticí moment na bubnu:  

modul průřezu v krutu:   

smykové napětí  
na plášti bubnu: 

 

tlakové napětí:  

redukované napětí  
na plášti bubnu dle HMH:  

Návrh a pevnostní kontrola p říložek pro uchycení lana:  

Lano je uchyceno na bubnu třemi příložkami pomocí šroubu M30. 

počet rezervních  
závitů na bubnu:  - 

úhel opásání bubnu  
rezervními závity:   

součinitel tření mezi  
lanem a bubnem: - 

síla v místě příložky:   

potřebná osová síla  
ve šroubech příložek:   

rameno ohybového momentu  
působícího na šroub příložky:  

ohybový moment působící  
na šroub příložky:  

průměr jádra šroubu M30:  

plocha jádra šroubu:   

modul průřezu v ohybu:   

počet příložek: - 

 celkové napětí na šroubu: 

σo

Mob

Wo
7.593=:=

Mkb Fl Db⋅ 7.756 10
7×=:=

Wk 1.6 Do sb−( )2 sb⋅ 3.387 10
7×=:= mm

3

τk

Mkb

Wk
2.29=:=

σtl

Fl

sb p⋅
82.078=:=

σredb σo
2 σtl

2+ σo σtl⋅− 3 τk
3⋅+ 78.786=:=

nr 2:=

αl 2 π⋅ nr⋅ 12.566=:= rad

F0

Fl

e
µl αl⋅

1.682 10
4×=:= N

Zs

F0

1.62µl⋅
7.989 10

4×=:= N

mm

Mos F0 ls⋅ 5.047 10
5×=:=

mm

Sj30

π dj30
2⋅

4
502.964=:= mm

2

Wo30

π dj30
3⋅

32
1.591 10

3×=:= mm
3

σcs

Zs

is Sj30⋅

Mos

is Wo30⋅
+ 158.691=:=

µ l 0.13:=

ls 30:=

dj30 25.306:=

is 3:=

MPa

Nmm

MPa

MPa

MPa

Nmm

MPa
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S ohledem na doporučenou bezpečnost pro šrouby příložek k=2,5 je volen závrtný šroub 
M30 s pevnostní třídou Rp0,2 = 640 MPa. 

Návrh a pevnostní kontrola čepu bubnu:  

mez pevnosti a kluzu  
materiálu čepu (S235JR):  

 

délka čepu:  

maximální síla  
působící na čep:   

ohybový moment  
působící na čep:  

navrhovaný průměr čepu:  

volený průměr čepu  

statická bezpečnost:  - 

vrubový součinitel: - 

součinitel velikosti: - 

součinitel jakosti: - 

amplituda napětí v ohybu:  

únavová pevnost:  

koeficient dynamické  
bezpečnosti v ohybu:  - 

Návrh pohonu zdvihu:  

účinnost převodovky: - 

účinnost lanového převodu: - 

účinnost lanového bubnu: - 
celková účinnost  
mechanismu zdvihu: 

 - 

MPa

MPa

mm

Fl 8.618 10
4×= N

Moèb Fl lèb⋅ 6.895 10
6×=:=

dèbn

3
32 Moèb⋅

π Reè⋅
62.693=:=

mm

kèb

Reè

32Moèb

π dèb
3⋅

7.013=:=

σAèb

32Moèb

π dèb
3⋅

40.641=:=

σcèb 0.43 Rmè⋅ 193.5=:=

khèb

σcèb

βèb

νèb εèb⋅
σAèb⋅

1.788=:=

ηcz ηp η1⋅ ηb⋅ 0.903=:=

Rmè 450:=

Reè 285:=

lèb 80:=

dèb 120:=

β èb 1.64:=

νèb 0.7:=

ε èb 0.88:=

ηp 0.96:=

η1 0.98=

ηb 0.96:=

MPa

MPa

mm

Nmm
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požadovaná rychlost zdvihu:  

výkon motoru pro požadovanou  
rychlost zdvihu:   

Na základě vypočteného výkonu zdvihu byl zvolen asynchronní motor společnosti SIEMENS  
s výkonem 160 kW při 740 1/min. 

nominální krouticí moment 
motoru:  

otáčky motoru zdvihu:  

moment setrvačnosti  

rychloběžného hřídele: 

 

Návrh převodovky zdvihu:  

návrhové otáčky  
lanového bubnu:   

potřebný převodový poměr:  - 

Na základě potřebného převodového poměru byla zvolena převodovka od společnosti SIEMENS  
s převodovým poměrem 44,515. 

skutečný převodový poměr 
převodovky zdvihu: - 

moment setrvačnosti  

rychloběžného hřídele: 

 

skutečné otáčky lanového bubnu: 
  

skutečná rychlost zdvihu:   

Odchylka skutečné zdvihové rychlosti od požadované je v rámci tolerance 6 %. 

Kontrola rozb ěhového momentu pohonu:  

celkový převodový  
poměr zdvihu: 

 - 

m

min

Pz

Q G+( ) g⋅ vzp⋅

60 1000⋅ ηc⋅
137.89=:= kW

Nm

1

min

kgm
2

nbn

n vzp⋅

π Db⋅
1000⋅ 16.977=:=

1

min

ipzn

nmz

nbn
43.59=:=

kgm
2

nb

nmz

ipz
16.624=:=

1

min

vz

nb π⋅ Db⋅

n 1000⋅
11.751=:=

m

min

icz ipz n⋅ 178.06=:=

vzp 12:=

M nz 2068:=

nmz 740:=

Jmz 6:=

ipz 44.515:=

Jpr 0.64:=
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statický moment břemene 
redukovaný na hřídeli  

pohonu zdvihu: 

 

zrychlení na požadovanou  

rychlost zdvihu <0,2;0,3>: 

 

doba rozběhu zdvihu:   

součinitel zohledňující ostatní  
momenty setrvačnosti <1,1-1,5>: - 

set. moment všech  
pohyblivých hmot:  

redukovaný moment  
na hř. pohonu zdvihu:  

poměr spouštěcího  
ku nom. momentu pohonu: - 

spouštěcí moment pohonu:  

Návrh brzdy zdvihu:  

 
zpomalení zdvihu <0;0,1>:  

doba zpomalení zdvihu:   

setrvačný moment všech 
pohyblivých hmot:  

redukovaný moment  
na hř. pohonu zdvihu:  

součinitel bezpečnosti brzdy  
dle druhu provozu:  - 

požadovaný moment brzdy 
(s ohledem na těžký provoz):  

brzdný moment brzdy zdvihu  
od společnosti SIBRE:  

  doba brzdění při spouštění: 

  doba brzdění při zvedaní: 

Mstm

Q G+( ) g⋅ Db⋅

2 icz⋅ ηcz⋅ 1000⋅
1.872 10

3×=:=

m

s
2

trz

vz

60 az⋅
0.783=:= s

Msm αj Jmz Jpr+( )⋅
2 π⋅ nmz⋅

trz 60⋅
⋅ Mstm

vz

60 g⋅ trz⋅
⋅+ 1.033 10

3×=:=

Mrz Mstm Msm+ 2.905 10
3×=:=

Msz Mnz kns⋅ 4.343 10
3×=:=

m

s
2azb 0.1:=

tzb

vz

60 azb⋅
1.958=:= s

Msmb αj Jmz Jpr+( )⋅
2 π⋅ nmz⋅

60 tzb⋅
⋅ Mstm

vz

60 g⋅ tzb⋅
⋅+ 413.19=:=

Mzb Mstm Msmb+ 2.285 10
3×=:=

βb 2:=

Mbzn Mstm βb⋅ 3.744 10
3×=:=

Nm

tbs αj Jmz Jpr+( )⋅
2 π⋅ nmz⋅

60 Mzb Mstm−( )⋅
⋅ 1.868=:= s

tbz αj Jmz Jpr+( )⋅
2 π⋅ nmz⋅

60 Mzb Mstm+( )⋅
⋅ 0.186=:= s

az 0.25:=

αj 1.5:=

kns 2.1:=

M bz 5225:=

Nm

Nm

Nm

Nm

Nm

Nm

Nm
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Návrh čepů kladek:  

čep pro 2 horní vodící kladky  

rameno ohybu:  

maximální ohybový moment:  

mez kluzu a pevnosti  
materiálu čepu (E335):  

 

návrh průměru čepu:  

zvolený průměr čepu:  

statická bezpečnost:  - 

vrubový součinitel: - 

součinitel velikosti: - 

součinitel jakosti: - 

amplituda napětí v ohybu:  

únavová pevnost:  

koeficient dynamické  

bezpečnosti v ohybu: 

 - 

čep pro horní vyrovnávací kladku  

rameno ohybu:  

maximální ohybový moment:  

mez kluzu a pevnosti  
materiálu čepu (E335):  

 

návrh průměru čepu:  

mm

Mohp Fl ehp⋅ 7.756 10
6×=:=

MPa

MPa

dhpn

3
64 Mohp⋅

π Rehp⋅
78.233=:=

mm

khps

Rehp

32Mohp

π dhp
3⋅

6.353=:=

σAhp

32Mohp

π dhp
3⋅

51.947=:=

σchp 0.43 Rmhp⋅ 258=:=

khpd

σchp

βhp

νhp εhp⋅
σAhp⋅

1.805=:=

mm

Mohn Fl ehn⋅ 6.033 10
6×=:=

MPa

MPa

dhnn

3
64 Mohn⋅

π Rehn⋅
71.946=:=

ehp 90:=

Rehp 330:=

Rmhp 600:=

dhp 115:=

β hp 1.78:=

νhp 0.77:=

ε hp 0.84:=

ehn 70:=

Rehn 330:=

Rmhn 600:=

mm

Nm

MPa

MPa

mm

Nm
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zvolený průměr čepu:  

statická bezpečnost:  - 

vrubový součinitel:  - 

součinitel velikosti: - 

součinitel jakosti: - 

amplituda napětí v ohybu:  

únavová pevnost:  

koeficient dynamické  

bezpečnosti v ohybu: 

 - 

Návrh h řídele mezi spojkami:  

maximální krouticí moment  
(rozběhový moment motoru):  

navrhovaný průměr hřídele:  

průřezový modul v krutu:   

smykové napětí na hřídeli:  

mm

khns

Rehn

32Mohn

π dhn
3⋅

5.37=:=

βhn 1:=

σAhn

32Mohn

π dhn
3⋅

61.449=:=

σchn 0.43 Rmhn⋅ 258=:=

khnd

σchn

βhn

νhn εhn⋅
σAhn⋅

2.716=:=

Msz 4.343 10
3×=

mm

Wkhz

π dhz
3⋅

16
1.206 10

5×=:= mm
3

τhz

1000 Msz⋅

Wkhz
36.015=:=

dhn 100:=

νhn 0.77:=

ε hn 0.84:=

dhz 85:=

MPa

Nm

MPa

MPa
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Návrh mechanismu pojezdu:  

Návrh pojezdových kol:  

odhadovaná hmotnost  
rámu kočky:  

hmotnost mechanismu zdvihu  

zatížení kočky od břemene:   

celková hmotnost působící  
na pojezdová kola:   

síla působící na jedno kolo:   

předpokládaný poloměr kola:  

styková šířka:  

kontaktní tlak mezi kolem 
a kolejnicí (bodový):  

tvrdost materiálu pojezdových kol: - 

přípustný kontaktní tlak:  

součinitel charakterizující 
materiál kola: - 

pojezdová rychlost kočky:  

otáčky pojezdového kola:   

součinitel frekvence otáčení: - 

součinitel využití kola: - 

přípustné zatížení  
pojezdového kola:   

 

Návrh pohonu pojezdu:  

rameno valivého odporu:  
součinitel čepového tření: - 
poloměr čepu:  
rozpětí jeřábu: 

 rozvor kol: 

 součinitel vedení:  

 

 

kg

kg

mb G Q+ 6.82 10
4×=:= kg

mck mk mz+ mb+ 8.381 10
4×=:= kg

Fk

1.2mck g⋅

4
2.467 10

5×=:= N

m

m

pmk 8.6
3

Fk
1

Rk

1

0.5
+








⋅⋅ 932.867=:=

pmp 0.525HB⋅ 945=:=

m

min

nkn

vkn

2π Rk⋅
12.631=:=

1

min

Fkmax Dk bk⋅ kpk⋅
fnk

fLk
⋅ 2.743 10

5×=:= N

mm

mm

mm

mmXv 1:=

mk 6680:=

mz 8930:=

Rk 0.315:=

bk 0.08:=

HB 1800:=

kpk 9:=

vkn 25:=

fnk 1.3:=

fLk 2.15:=

MPa

MPa

evk 0.8:=

fè 0.015:=
rè 90:=
Lj 30000:=
lk 3600:=

mm
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tažná síla motoru:   

celková mechanická účinnost: - 

výkon hnacích motorů:   

otáčky motoru:  

jmenovitý moment motoru:  

součinitel stř. spouštěcího  
momentu dle výrobce: - 

moment setrvačnosti  
rotoru motoru:  

požadované otáčky  
pojezdového kola: 

  

převodový poměr převodovky 
pojezdu SEW: - 

skutečné otáčky  
pojezdového kola:   

skutečná pojezdová  
rychlost kočky:  

  

Odchylka rychlosti je menší než 6 %.  

Kontrola rozb ěhového mementu:  

moment pasivních odporů:  

doporučené hodnoty  
doby rozběhu:  

moment setrvačných sil 
od posuvných hmot:  

součinitel zahrnující další  
rotující hmoty: 

 - 

moment setrvačných sil  
od rotačních hmot:  

potřebný rozběhový  
moment motoru: 

 

spouštěcí moment motoru:  

součinitel tření mezi  
kolem a kolejnicí: - 

Tp mck g⋅
evk fè rè⋅+

Rk

Lj

lk 800⋅
Xv⋅+









1.418 10
4×=:= N

Pp

Tp vkn⋅

60ηcm⋅
6.153 10

3×=:= W

1

min

Nm

kgm
2

nkn 12.631= 1

min

nk

nmp

ipp
13.018=:=

1

min

vk 2 π⋅ Rk⋅ nk⋅ 25.764=:= m

min

MTp Tp

Rk

ipp ηcm⋅
⋅ 84.099=:=

s

MsP mck

vk

60 ta⋅
⋅

Rk

ipp ηcm⋅
⋅ 85.4=:=

αr 1.1:=

MsR Jrmαr⋅
2 π⋅ nmp⋅

60 ta⋅
⋅ 0.564=:=

M roz M Tp M sP+ 2M sR+ 170.627=:=

M sp 2 M np⋅ κ p⋅ 318.304=:=

ηcm 0.96:=

nmp 720:=

M np 99.47:=

κ p 1.6:=

Jrm 0.017:=

ipp 55.31:=

ta 2.5:=

ftk 0.15:=

Nm

Nm

Nm

Nm

Nm
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adhezní síla  
na hn. kolech:   

tažná síla vlivem  
posuvných hmot:   

tažná síla vlivem 
rotačních hmot:   

tažné síly:   

Kontrola brzdného mementu:   

 
maximální zpomalení kočky: 

doba brzdění:   

setrvačná síla posuvných  
hmot při brzdění:   

potřebný brzdný 
moment:  

ubrzditelný moment:  

součinitel rotujících hmot: - 

maximální doba brzdění:   

skutečná možná minimální 
doba brzdění:  

Kadh 2 Fk⋅ ftk⋅ 7.4 10
4×=:= N

FsP MsP

ipp ηcm⋅

Rk
⋅ 1.44 10

4×=:= N

FsR MsR

ipp ηcm⋅

Rk
⋅ 95.066=:= N

Tk Tp FsP+ FsR+ 2.867 10
4×=:= N

m

s
2

tbk

vk

60 ak⋅
2.147=:= s

FsPb

mck vk⋅

60 tbk⋅
1.676 10

4×=:= N

Mbk FsPb Tp−( )
Rk ηcm⋅

ipp
⋅ αr Jrm⋅

2 π⋅ nmp⋅

60 tbk⋅
⋅+ 14.795=:=

Nm

tbmax αrb

mck vk⋅

60 Tp⋅
⋅ 3.046=:= s

tbsk

mck

vk

60
⋅

Rk ηcm⋅

ipp
⋅ αrb Jrm⋅ 2⋅ π⋅

nmp

60
⋅+

Mu Tp

Rk ηcm⋅

ipp
⋅+

0.715=:=

ak 0.2:=

M u 200:=

αrb 1.2:=

Nm
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γ p4 1.34:=

γ pú 1:=

 

 

  

Pevnostní kontrola:  

Zatěžovací sou činitele dle ČSN EN 13 001-2: 

součinitel přemístění: - 

součinitel účinku při zdvihání:  - 

minimální velikost součinitele  
volně ležícího břemene: - 

součinitel dle třídy tuhosti:  

charakteristická  
zdvihová rychlost:   

součinitel volně  
ležícího břemene:  - 

součinitel zrychlení pohonu: - 

Zatížení ko čky dle ČSN EN 13 001-2: 

hmotnost kočky:   

hmotnost břemene zdvihu:   

zrychlení/zpomalení 
bez pohonu zdvihu:   

zrychlení/zpomalení 
zdvihu kočky:   

Koeficienty bezpe čnosti dle ČSN EN 13 001-2: 

hmotnost zdvihu: - 

hmotnost břemene zdvihu: - 

zrychlení/zpomalení  
bez pohonu zdvihu: - 

zrychlení/zpomalení zdvihu kočky: 
- 

 - 
únavové namáhání: 

φ 1 1 δ+ 1.1=:=

s

m

vh 0.5
vz

60
⋅ 0.098=:=

m

s

φ 2 φ 2min β2 vh⋅+ 1.267=:=

Z1 mk mz+( ) g⋅ 1.531 10
5×=:= N

Z2 Q G+( ) g⋅ 6.69 10
5×=:= N

Z3 ak 0.2=:=
m

s
2

Z4 az 0.25=:=
m

s
2

δ 0.1:=

φ 2min 1.2:=

β 2 0.68:=

φ 5 1.25:=

γ p1 1.22:=

γ p2 1.34:=

γ p3 1.34:=
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Kombinace zatížení dle ČSN EN 13 001-2: 

kombinace A1:   

  

  

kombinace A3:   

  

zohledňuje pojezd:   

zohledňuje zdvih:   

kombinace A1 únavová:   

  

  

kombinace A3 únavová:   

  

zohledňuje pojezd:   

zohledňuje zdvih:   

A11 Z1 γ p1⋅ φ 1⋅ 2.055 10
5×=:= N

A12 Z2 γ p2⋅ φ 2⋅ 1.136 10
6×=:= N

A13 Z3 γ p3⋅ φ 5⋅ 0.335=:=
m

s
2

A31 Z1 γ p1⋅ 1⋅ 1.868 10
5×=:= N

A32 Z2 γ p2⋅ 1⋅ 8.965 10
5×=:= N

A33 Z3 γ p4⋅ φ 5⋅ 0.335=:=
m

s
2

A34 Z4 γ p4⋅ φ 5⋅ 0.419=:=
m

s
2

A11ú Z1 γ pú⋅ φ 1⋅ 1.684 10
5×=:= N

A12ú Z2 γ pú⋅ φ 2⋅ 8.474 10
5×=:= N

A13ú Z3 γ pú⋅ φ 5⋅ 0.25=:=
m

s
2

A31ú Z1 γ pú⋅ 1⋅ 1.531 10
5×=:= N

A32ú Z2 γ pú⋅ 1⋅ 6.69 10
5×=:= N

A33ú Z3 γ pú⋅ φ 5⋅ 0.25=:=
m

s
2

A34ú Z4 γ pú⋅ φ 5⋅ 0.313=:=
m

s
2
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Příloha II – Výstupní data NEXIS 

Průběhy napětí pro kombinaci A: 

Obr. 1. – Průběh normálového napětí pro kombinaci A 

Obr. 2. – Průběh smykového napětí pro kombinaci A 
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Obr. 3. – Průběh napětí dle HMH pro kombinaci A 

 

Průběh deformace pro kombinaci A: 

Obr. 4. – Deformace rámu při kombinaci A 
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Průběhy napětí pro kombinaci A1: 

Obr. 5. – Průběh normálového napětí pro kombinaci A1 

Obr. 6. – Průběh smykového napětí pro kombinaci A1 
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Obr. 7. – Průběh napětí dle HMH pro kombinaci A1 

 

Průběh deformace pro kombinaci A1: 

Obr. 8. – Deformace rámu při kombinaci A1 
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Průběhy napětí pro kombinaci A3: 

Obr. 9. – Průběh normálového napětí pro kombinaci A3 

Obr. 10. – Průběh smykového napětí pro kombinaci A3 
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Obr. 11. – Průběh napětí dle HMH pro kombinaci A3 

 

Průběh deformace pro kombinaci A3: 

Obr. 12. – Deformace rámu při kombinaci A3 
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Průběhy napětí pro kombinaci A1 – únava: 

Obr. 13. – Průběh normálového napětí pro kombinaci A1 – únava 

Obr. 14. – Průběh smykového napětí pro kombinaci A1 – únava 
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Obr. 15. – Průběh napětí dle HMH pro kombinaci A1 – únava 

 

Průběhy napětí pro kombinaci A3 – únava: 

Obr. 16. – Průběh normálového napětí pro kombinaci A3 – únava 

  



BRNO 2016 

 

9 
 

PŘÍLOHA II  

Obr. 17. – Průběh smykového napětí pro kombinaci A3 – únava 

 

Obr. 18. – Průběh napětí dle HMH pro kombinaci A3 – únava 
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Příloha III – Model jeřábové kočky 

Obr. 1. – Izometrický pohled na sestavu 

Obr. 2. – Izometrický pohled na sestavu bez jednoho krytu pohonu pojezdu
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Obr. 3. – Čelní pohled na sestavu 

Obr. 4. – Boční pohled na sestavu 

 


