
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ
ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO
INŽENÝRSTVÍ 

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING
INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

KONCEPČNÍ NÁVRH MOSTOVÉHO JEŘÁBU 50 TUN

CONCEPTUAL DESIGN OF BRIDGE CRANE 50 TONNE

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE LUMÍR SOUKUP
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. MARTIN KUBÍN
SUPERVISOR

BRNO 2010



Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Ústav automobilního a dopravního inženýrství 
Akademický rok: 2009/2010

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

student(ka): Lumír Soukup

který/která studuje v bakalářském studijním programu

obor: Stavba strojů a zařízení (2302R016) 

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách a se Studijním a
zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma bakalářské práce:

Koncepční návrh mostového jeřábu 50 tun

v anglickém jazyce:

Conceptual design of bridge crane 50 tonne

Stručná charakteristika problematiky úkolu:

Cílem bakalářské práce je koncepční návrh mostového jeřábu.

Cíle bakalářské práce:

Cíle bakalářské práce:
Proveďte koncepční návrh mostového jeřábu. Navrhněte jeho hlavní parametry (výška zdvihu,
rychlost pojezdu,...).

Základní technické parametry:
- maximální nosnost ... 50000 kg

Vypracujte:
- technickou zprávu
- výkres koncepčního návrhu
- dále dle pokynů vedoucího BP



Seznam odborné literatury:

[1] MYNÁŘ, B., KAŠPÁREK, J.: Dopravní a manipulační zařízení, Brno, Skriptum pro
bakalářské studium
[2] REMTA, F., KUPKA, L.: Jeřáby, I.-III. díl, SNTL, Praha 1961

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Kubín

Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2009/2010.

V Brně, dne 20.11.2009

L.S.

_______________________________ _______________________________
prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc.

Ředitel ústavu Děkan fakulty



Abstrakt 

 
Bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem mostového jeřábu pro nosnost 50 

tun. Práce obsahuje volbu nosníku, pojezdových kol, kolejnice a ve výpočtové části se zabývá 

návrhem částí jeřábové kočky jako je buben, vodící a vyrovnávací kladky, lano, hák, 

pojezdová kola, ložiska pojezdových kol, kolejnice, pohon zdvihu a pojezdu kočky. Práce je 

doplněna výkresem sestavy a výrobním výkresem bubnu. 
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Jeřábová kočka, lanový buben, kladka, pojezdové kolo, kolejnice, hák, lano, 

elektromotor, převodovka, brzda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
This bachelor work is koncerned with concept propsal of traveller crane with tonnage 

50 t. Work content proposal of crane runway girder, travelling wheel, rail and in calculators 

part is proposal of  parts of traveling crab like the drum, guide and balancing pulley, cable, 

hook, wheels, whels  bearing, travelling wheel, drive of traveling crab. In work is assembly 

drawing and production drawing of drum. 
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1 ÚVOD 

Mostové jeřáby jsou charakteristické svou nosnou ocelovou konstrukcí tzv. jeřábovým 

mostem, který pojíždějící po vyvýšené jeřábové dráze. Jeřábová kočka může pojíždět nahoře, 

dole nebo uvnitř mostu. Vyjímečně po mostě pojíždí podvozek s otočným výložníkem.  

 

Základní určující parametry pro mostové jeřáby jsou: 

a) nosnost 

b) rozpětí jeřábu 

c) pracovní rychlosti 

a) zdvihu 

b) pojezdu kočky (kladkostroje) 

c) pojezdu mostu 

d) výška zdvihu 

 

Podle tvaru nebo účelu rozeznáváme mostové jeřáby: 

a) běžné (normální) 

b) drapákové a magnetové 

c) hutní 

d) zvláštní konstrukce 

 

Podle pohonu bývají tyto jeřáby nejčastěji elektrické, s hydraulickými nebo 

mechanickými převody. Podle pracovního místa mohou být dílenské, montážní, nádvorní, 

hutní apod. 
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2 ZATÍŽENÍ A VOLBA NOSNÍKU 

 

Navrhovaný mostový jeřáb bude pracovat ve skladu hutního materiálu v těžkém 

provozu. Dle [2] je pro těžký provoz předpokládáno poměrné zatížení 75% , využití jeřábu 

během roku 80%, během dne (za 24 h) je 67% , během směny asi 40%, počet zapnutí motoru 

je v průměru 60 za 1 hodinu.  

 

Klasifikace mostového jeřábu dle ČSN 27 0103 příloha II , 

zdvihová třída H2, 

druh provozu D2, 

spektrum napětí S1, 

provozní skupina J3, 

 

Pro přenos břemene o maximální hmotnosti 50 t a pro rozpětí jeřábu 24 m, je voleno 

dvou nosníku plnostěnných svařovaných, které se vyznačují jednoduchou a levnou výrobou. 

 

Parametry jeřábu:  

rozpětí S = 24 m 

výška zdvihu H = 12 m 

délka dráhy L = 150 m 

výška dráhy h = 12,5 m 

 
obr. 2.1 Schéma mostového jeřábu 
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3 VOLBA POJEZDU  

3.1 Volba pojezdových kol 

 

Dle [2] jsou zvolena pojezdová kola s dvěma nákolky (obr. 3-1), která jsou nejvíce 

používaná. Nákolky zachytávají boční sily kolmé k jeřábové dráze a jeřáb nebo kočku vedou 

po kolejnici. Kola bez nákolků jsou např.u jeřábů vedených horizontálními kladkami , která 

nezachycují žádné boční síly.  

Průměry pojížděcích kol jsou normalizovány, průměr kol je zvolen Dk = 800 mm. 

Kola jsou nejčastěji odlévaná, z oceli. Jeřáby pro těžký a velmi těžký provoz mají kola s 

bandážemi z oceli vysoké pevnosti, která snese větší tlaky mezi kolem a kolejnicí. Zvýšené 

pevnosti na činné ploše se dosahuje kalením. Mezi kolem a kolejnicí bývá vůle 5÷10 mm, 

která dovoluje axiální posun jeřábu na jeřábové dráze. 

 

3.2 Volba kolejnice 

 

Podle normy ČSN 27 2070 , mohou být jeřábové kolejnice 

a) čtvercové nebo obdélníkové z válcované oceli 11 500 ( není zaručena svařitelnost) 

nebo 11 523.6 se zaručenou svařitelností, popřípadě 11 650 u pojížděcích kol s obručemi. 

b) tvarové, t. j. jeřábové, železniční, důlní, převážně z materiálu 11 650 

Šířka kolejnic se volí podle průměru a tlaku pojížděcího kola. Normalizované šířky 

jeřábových kolejnic jsou š = 45, 55, 65, 80, 100, 120 mm. Účinná šířka všech kolejnic b je 

menší než výrobní šířka o oboustranné stražení a zaoblení hran. 

Délka kolejnic se volí podle druhu a velikosti tak, aby dodávané kolejnice byly 

dostatečně rovné.  

Dle [3] je zvolena jeřábová kolejnice JK 85 o účinné šířce b = 77 mm. Materiál 

kolejnice je 11 650. 

 
obr. 3.1 Pojezdové kolo s dvěma nákolky 
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4 JEŘÁBOVÁ KO ČKA 

 

Jeřábová kočka je zvolena dvounosníková. Její hlavní částí je tuhý ocelový rám, 

pojíždějící na čtyřech kolech. Na rámu je dále uloženo zdvihací a pojížděcí ústrojí. 

 

 
 

 

 

obr. 4.1 Schéma jeřábové kočky, poz.1- hlavní zdvih, 2- vedlejší zdvih, 3-  pojezdové 

ústrojí jeřábové kočky, 4- pojezdové kola  

 

 

5 NÁVRH KLADKOSTROJE 

 

Pro dosažení převodu mezi hákem a bubnem je zvolena 6-ti kladková kladnice, jejíž 

uspořádání je na obr. 5.1 . Návrh kladkostroje, lana a kladek proveden dle [1]. 

 

3 

1 2 

4 
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obr. 5.1 Schéma kladkostroje, poz. 1- buben, 2- vyrovnávací kladka,  

3- vodící kladky 

 

Výpočet převodu kladkostroje 

6
2

12

2

n
i kl ===  [-]                         (5.1) 

 

kde: 

n   [-]    - počet nosných průřezů; 

 

Celková účinnost kladkostroje 

95,0
)98,01(6

98,01

)1(n

1 6

kl1

n
kl

K

1

=
−

−=
η−

η−=η   [-]                 (5.2) 

 

kde: 

ηkl   [-]     - účinnost lanové kladky uložená na valivých ložiscích ; 

n 1   [-]    - počet průřezů lana v jedné větvi; 

1 

3 

2 
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5.1 Návrh lana 

5.1.1 Maximální tíha břemene 

N12051081,9000281,900050gBgQQM =⋅+⋅=⋅+⋅=          (5.3) 

 

kde: 

Q   [kg]   - maximální nosnost jeřábu;   

B   [kg]   - hmotnost stálého břemene - lana + kladnice; 

g   [m.s-2]  - gravitační zrychlení; 

  

5.1.2 Osová síla v laně 

N4,93942
)98.01(6

120510

)1(n

Q
F

kl1

M =
−⋅

=
η−⋅

=                (5.4) 

 

kde: 

QM  [N]   - maximální tíha břemene; 

ηkl   [-]     - účinnost lanové kladky uložená na valivých ložiscích;  

n 1   [-]    - počet průřezů lana v jedné větvi; 

 

5.1.3 Požadovaná nosnost lana 

N9882914,939428.6FkFP =⋅=⋅=                  (5.5) 

 

kde: 

k   [-]    - součinitel bezpečnosti lana , dle [1] je voleno k = 6,8 

F   [N]   - osová síla v laně; 
 

5.1.4 Délka lana v jedné větvi 

m721262HiL kll =⋅⋅=⋅=                      (5.6) 

 

kde: 

ikl   [-]    - převod kladkostroje; 

H   [-]    - výška zdvihu; 
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5.1.5 Volba lana 

 

Dle požadované nosnosti lana je voleno pohyblivé šestipramenné lano Seal. Způsob 

vinutí lana je protisměrný, směr vinutí levý, povrch drátů je pozinkován. Označení lana -  

ČSN 02 4344.46 

 

Parametry lana: 

Jmenovitá nosnost lana FPL = 31 300 kg 

Jmenovitý průměr lana d = 22,4 mm 

Pevnost drátů RL = 160 kg/mm2 

Nosný průřez SL = 195,8 mm2 

 

5.2 Volba háku 

 

Pro přenos břemene o požadované hmotnosti je z online katalogu [7] zvolen dvojitý 

hák s lichoběžníkovým závitem Tr 130 x 16 . Materiálem háku zvolena ocel 12 021.1, 

která je zpracovatelná za tepla kováním, má dostatečnou pevnost v tahu a zvláště houževnatá 

při nárazovém provozu. 

 
obr. 5.2 Schéma kladnice 
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Parametry závitu: 

Velký průměr dZ = 130 mm 

Střední průměr dZ2 = 122 mm 

Stoupání závitu s = 16 mm 

Nosná délka závitu H1 = 8 mm 

 

5.2.1 Výpočet minimální délky závitu 

mm1,133
201228

16120510

PdH

sQ
lP

ldH

sQ
P

DZ2Z1

M
1ZDZ

1Z2Z1

M
Z =

⋅⋅⋅π
⋅

=
⋅⋅⋅π

⋅
=→≤

⋅⋅⋅π
⋅

=   (5.7) 

                                  

Zvoleno lZ1 = 160 mm 

kde: 

PDZ  [MPa]  - dovolený tlak pro materiál háku 12 021.1 dle [2], PDZ = 20 Mpa 

s          [mm]  - stoupání závitu; 

H1      [mm]  - nosná délka závitu; 

dZ2  [mm]  - střední průměr závitu; 

QM  [N]   - maximální tíha břemene; 

5.2.2 Počet závitů 

závitů10
16

160

s

l
z 1Z

s ===                       (5.8) 

 

kde: 

lZ1   [mm]  - délka závitu; 

s   [mm]  - stoupání závitu; 

 

5.2.3 Kontrola dříku háku 

MPa60MPa6,53

MPa6,53
110

1205104

d

Q4
dov22

d

M

<

σ≤=
⋅π

⋅
=

⋅π
=σ

                (5.9) 

 

kde: 

QM  [N]   - maximální tíha břemene; 

dd   [mm]  - průměr dříku; 

σdov  [MPa]  - dovolené napětí v tahu dle [2], σdov = 60 MPa   
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5.3 Návrh vodících kladek 

Slouží vedení lana za pohybu. Materiálem vodících kladek je zvolena ocel 42 2650.2 

 

 
 

obr. 5.3 Schéma vodící kladky 

5.3.1 Teoretický průměr jeřábové kladky 

mm2,6724,2228dD 1K =⋅=⋅α=                    (5.10) 

 

kde: 

α   [-]    - součinitel závislý na druhu kladky a druhu provozu, dle [1], je voleno 

α = 28; 

d   [mm]  - průměr lana; 

 

5.3.2 Skutečný průměr kladky 

mm8,6044,222,627dDD 1K1S =−=−=                 (5.11) 

 

kde:  

DK1  [mm]  - teoretický průměr kladky; 

d   [mm]  - průměr lana; 

 

Dle [1] je zvolen normalizovaný průměr kladek DS1 = 630 mm. 

Dle [2] je pro vnitřní kladky kladnice doporučen větší průměr kladek, aby se v nejnižší poloze 

kladnice nezkřížila lana, která se navíjejí na buben, s lany která jdou z dolní kladnice na horní. 
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5.4 Vyrovnávací kladka 

 

Je upnuta v jeřábové kočce a vyrovnává nestejné protažení lanového systému. Materiál 

vyrovnávací kladky je zvolen stejný jako vodící kladky, ocel 42 2650.2 

 
obr. 5.4 Schéma vyrovnávací kladky 

 

5.4.1 Teoretický průměr jeřábové kladky 

mm4,3584,2216dD 2K =⋅=⋅α=                    (5.12) 

 

kde: 

α   [-]    - součinitel závislý na druhu kladky a druhu provozu, dle [1] , je voleno  

α = 16 

d   [mm]  - průměr lana; 

 

5.4.2 Skutečný průměr kladky 

mm3364,224,358dDD 2K2S =−=−=                 (5.13) 

 

kde:  

DK2  [mm]  - teoretický průměr kladky; 

d   [mm]  - průměr lana; 

 

dle [1] je zvolen normalizovaný průměr kladek DS2 = 355 mm 
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6 NÁVRH LANOVÉHO BUBNU 

 

Pro navíjení ocelového lana je zvolen buben drážkami ve šroubovici, které zabraňují 

značnější deformaci lana při navíjení a zároveň je lano náležitě vedeno. Výpočet proveden dle 

[1] 

6.1 Rozměry bubnu 

 

Minimální pr ůměr bubnu 

mm6,5374,2224dD 1b =⋅=⋅α=                    (6.1) 

 

kde: 

α1   [-]    - součinitel závislý na druhu provozu, dle [1], je voleno α = 24 

d   [mm]  - průměr lana; 

 

zvolen normalizovaný průměr bubnu Db = 630 mm 

 

Počet závitů bubnu v jedné větvi 

373,363
63.0

72
3

D

L
z

b

l →=+
⋅π

=+
⋅π

= závitů              (6.2) 

 

kde: 

L l   [m]   - navíjená délka lana; 

Db   [m]   - průměr bubnu;     

 

Tloušťka stěny bubnu 

mm92,174,228,0d8,0sb =⋅=⋅=                    (6.3) 

 

kde: 

d   [mm]  - průměr lana; 
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Průměr bubnu měřený pod lanem 

mm6,6074,22630dDD b0 =−=−=                  (6.4) 

 

kde: 

Db   [mm]  - průměr bubnu; 

d   [mm]  - průměr lana; 

 

Celková délka bubnu 

 

 
obr. 6.1 Lanový buben 

 

mm1502100210025372l2ltz2l 21b =⋅++⋅⋅=⋅++⋅⋅=          (6.5)   

 

kde:  

z   [-]    - počet závitů bubnu; 

t   [mm]  - rozteč závitů bubnu; 

l1   [mm]  - délka hladké části bubnu; 

l2   [mm]  - délka krajních hladkých částí bubnu; 

 

6.2 Pevnostní kontrola bubnu 

 
 

obr. 6.2 Zatížení bubnu 
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6.2.1 Ohyb 

 

Ohybový moment 

mN8,30648250,14,93942AFM o ⋅=⋅=⋅=               (6.6)  

 

kde: 

F   [N]   - osová síla v laně; 
A   [m]   - vzdálenost zatěžující síly bubnu k ložiskům; 

 

Průřezový modul pro ohyb 
332

b
2

b0o m1098,401792,0)01792,06076,0(8,0s)sD(8,0W −⋅=⋅−⋅=⋅−⋅=   (6.7)  

                                 

kde: 

D0   [m]   - průměr bubnu měřený pod lanem; 

sb   [m]   - tloušťka stěny bubnu; 

 

Ohybové napětí v kritickém pr ůřezu  

MPa7,9Pa1657009
1098,4

8,30648

W

M
3

o

o
o ==

⋅
==σ

−
            (6.8) 

 

kde: 

Mo  [N. m]  - ohybový moment; 

Wo  [m3]   - průřezový modul pro ohyb; 

6.2.2 Vnějšího přetlaku 

 

MPa8,95Pa00080095
025,001792,0

4,93942

ts

F

b
p ==

⋅
=

⋅
=σ          (6.9) 

 

kde: 

F   [N]   - osová síla v laně; 
sb   [m]   - tloušťka stěny bubnu; 

t   [m]   - rozteč závitů bubnu; 
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6.2.3 Krut 

 

Průřezový modul pro krut 
33

ok m1096,931098,42W2W −⋅=−⋅⋅=⋅=                (6.10) 

 

kde: 

Wo  [m3]   - průřezový modul pro ohyb; 

 

Kroutící moment bubnu 

mN12890
2

6076,0
4,93942

2

D
FM 0

k ⋅=⋅=⋅=               (6.11) 

 

kde: 

F   [N]   - osová síla v laně; 
D0   [m]   - průměr bubnu měřený pod lanem; 

 

Smykové napětí v kritickém pr ůřezu 

MPa31,1Pa0003101
1096,9

89012

W

M
3

k

k
k ==

⋅
==τ

−
            (6.12) 

 

kde: 

Mk  [N. m]  - kroutící moment bubnu; 

Wk  [m3]   - průřezový modul pro krut; 

 

Redukované napětí podle podmínky HMH 

MPa3,9631,138,958,103 2222
k

2
p

2
ored =⋅++=τ⋅+σ+σ=σ        (6.13) 

 

kde: 

σo   [Mpa]  - ohybové napětí v kritickém průřezu; 

σ   [MPa]  - vnější přetlak; 

τk   [MPa]  - smykové napětí v kritickém průřezu; 
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7 NÁVRH ZDVIHU 

 

Zdvihové ústrojí je tvořeno motorem,brzdou a převodovkou. Návrh proveden dle [2]. 

7.1 Návrh motoru 

7.1.1 Výpočet základních parametrů motoru 

 

Otáčky lanového bubnu 

11

b

zk
b min55,14s243,0

63,0

08,06

D

vi
n −− ==

⋅π

⋅
=

⋅π

⋅
=              (7.1) 

 

kde: 

ikl   [-]    - převod kladkostroje; 

vz   [m.s-1]  - zdvihová rychlost; 

Db   [m]   - průměr bubnu; 

 

Celková mechanická účinnost 

86,094.096.095.0pbkc =⋅⋅=η⋅η⋅η=η                 (7.2)   

 

kde: 

ηk   [-]    - účinnost kladkostroje; 

ηb   [-]    - účinnost bubnu; 

ηp   [-]    - účinnost převodovky; 

 

Požadovaný výkon motoru zdvihu 

kW45,47
86.00001

08.0120510

1000

vQ
P

c

zM
z =

⋅
⋅

=
η⋅

⋅=                (7.3) 

 

kde: 

QM  [N]   - maximální tíha břemene; 

vz   [m.s-1]  - zdvihová rychlost; 

ηc   [-]    - celková mechanická účinnost; 
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Dle online katalogu [4] je zvolen motor Siemens P280S06 s těmito parametry: 

výkon           Pmz = 57 kW 

kroutící moment       Mmz = 556 N. m 

otáčky           nmz = 980 min-1 

moment setrvačnosti rotoru   Jmz = 2,3 kg. m2 

hmotnost motoru      mz = 745 kg 

 
obr. 7.1 Schéma motoru zdvihu, zdroj [4] 

 

7.1.2 Kontrola rozběhu motoru 

 

Celkový převodový poměr 
402676iii pklc =⋅=⋅=   [-]                     (7.4) 

 

kde: 

ikl    [-]    - převodový poměr kladkostroje; 

ip    [-]    - převodový poměr převodovky; 

 

Statický moment břemene redukovaný na hřídel motoru 

mN465
86,04022

63,0120510

i2

DQ
M

cc

bM
st ⋅=

⋅⋅
⋅

=
η⋅⋅

⋅=                (7.5) 

 

kde: 

QM   [N]   - maximální tíha břemene; 

Db    [m]   - průměr lanového bubnu;  

ic    [-]    - celkový převodový poměr; 
ηc    [-]    - celková mechanická účinnost; 
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Setrvačný moment posuvných hmot redukovaný na hřídel motoru 

mN26,1
381,9

08,0
465

tg60

v
MM

r

z
stzp ⋅=

⋅
⋅=

⋅⋅
⋅=               (7.6) 

 

kde: 

Mst   [N.m]  - statický moment břemene; 

vz    [m.s-1]  - rychlost zdvihu; 

g    [m.s-2]  - gravitační zrychlení; 

tr    [s]    - čas rozběhu motoru; 

 

Setrvačný moment rotujících hmot redukovaný na hřídel motoru 

mN2,1023,2
360

9802
3,1J

t60

n2
M mz

r

mz
zr ⋅=⋅

⋅

⋅π⋅
⋅=⋅

⋅

⋅π⋅
⋅α=           (7.7) 

 

kde: 

α    [-]    - součinitel zahrnující moment setrvačnosti ostatních rotujících hmot; 

nmz   [min-1]  - otáčky motoru zdvihu; 

tr    [s]    - čas rozběhu motoru; 

Jmz   [kg.m2]  - moment setrvačnosti rotoru motoru; 

 

Rozběhový moment motoru 

mN5,5682,10226,1465MMMM zrzpstrz ⋅=++=++=           (7.8) 

 

kde: 

Mst   [N.m]  - statický moment břemene redukovaný na hřídel motoru; 

Mzp   [N.m]  - setrvačný moment posuvných hmot redukovaný na hřídel motoru; 

Mzr   [N.m]  - setrvačný moment rotujících hmot redukovaný na hřídel motoru; 

 

Kontrola rozb ěhového momentu 

vyhovujemotormN00115,568

5568,15,568

MM mzrz

→⋅<
⋅≤

⋅γ≤
                 (7.9) 

 

kde: 

Mrz   [N.m]  - rozběhový moment motoru zdvihu; 

Mmz   [N.m]  - jmenovitý kroutící moment motoru zdvihu; 

γ    [-]    - přetížitelnost motoru; 
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Rozběhový výkon 

kW3,58
000160

9802
5,568

000160

n2
MP mz

rzrz =
⋅

⋅π⋅
⋅=

⋅

⋅π⋅
⋅=             (7.10) 

 

kde: 

Mrz   [N.m]  - rozběhový moment motoru; 

nmz   [min-1]  - otáčky motoru zdvihu; 

 

Kontrola rozb ěhového výkonu 

vyhovujemotorkW6,1023,58

578,13,58

PP mzrz

→<
⋅≤

⋅γ≤
                  (7.11) 

 

kde: 

Prz   [kW]   - rozběhový výkon motoru; 

Pmz   [kW]   - jmenovitý výkon motoru; 

γ    [-]    - přetížitelnost motoru; 

 

7.2 Volba převodovky 

 

Požadovaný převod převodovky 

67
55,14

975

n

n
i

b

mz
p ===   [-]                      (7.12) 

 

kde: 

nmz  [min-1]   - otáčky motoru zdvihu; 

nb   [min-1]   - otáčky lanového bubnu; 

 

Dle požadovaného převodového poměru je z online katalogu [11] zvolena převodovka 

Aliance Transmition s těmito parametry: 

převodový poměr     ipz = 71,11; 

vstupní otáčky     nz1 = 1 000 min-1; 

výstupní otáčky     nz2 = 14 min-1; 

kroutící moment    Mpz = 41200 N.m; 

výkon        Ppz = 66 kW 

účinnost       ηp = 0,94 
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obr. 7.2 Schéma převodovky zdvihu, zdroj [11] 

 

7.3 Volba brzdy zdvihu 

 

Statický moment břemene redukován na rychloběžný hřídel 

mN8,343
4022

86,063,0120510

i2

DQ
M

c

cbM
bst ⋅=

⋅
⋅⋅

=
⋅

η⋅⋅=           (7.13) 

 

kde: 

QM   [N]   - maximální tíha břemene; 

Db    [m]   - průměr bubnu;  

ηc    [-]    - celková mechanická účinnost; 

ic    [-]    - celkový převodový poměr; 
 

Potřebný brzdný moment 

mN6,6878,3432MM bstbz ⋅=⋅=⋅β=                  (7.14) 

 

kde: 

β    [-]    - bezpečnost brzdy; 

Mbst   [N.m]  - statický moment břemene redukován na rychloběžný hřídel; 

 

dle online katalogu [5] je zvolena kotoučová brzda SIAM RINGSPANN DV 30 FHA s 

maximálním brzdícím momentem 1 400 N.m a průměrem kotouče 355 mm. 
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8 POJEZD JEŘÁBOVÉ KO ČKY 

Pro pojezd jeřábové kočky a její dobré vedení po kolejnici jsou zvolena pojížděcí kola 

s dvěma nákolky. Kola jsou naklínovaná a uložená na valivých ložiscích. Materiálem 

pojezdových kol je zvolena ocel 42 2661.1. Kolejnicová dráha je tvořena kolejnicemi JK 65 o 

účinné šířce 57 mm. Návrh  pojezdového ústrojí je proveden dle [2]. 

 

8.1 Návrh motorů pojezdu 

Pro pojezd je dle online katalogu [10] zvolen 2x převodový motor SEW řady  

DV 112M4 řízený frekvenčním měničem. K motorům je připojena převodovka 

SEW-EURODRIVE RF 87 s integrovanou kotoučovou brzdou BMG8. 

 

Parametry motoru: 

výkon           Pmp = 4 kW 

kroutící moment       Mmp = 26,4 N.m 

otáčky           nmp = 1 400 min-1 

moment setrvačnosti rotoru   Jmp = 0,011 kg.m2 

hmotnost motoru      mz = 70 kg 

brzdný moment       Mbp = 55 N.m 

 

Parametry převodovky: 

převodový poměr      ipp = 93,38 

maximální přenesený moment Mpp = 1 550 N.m 

účinnost převodovky     ηpp = 0,94 

 

 
obr. 8.1 Schéma motoru pojezdu  s převodovkou 
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8.1.1 Výpočet základních parametrů motorů 

 

Pasivní odpor pojezdových kol 

( ) ( ) ( ) ( ) N537101,2045,002,00007,0
2,0

81,9000500012
rfe

R

gQH
T č

k

k =⋅⋅+⋅
⋅+

=κ⋅⋅+⋅
⋅+

=

 

                                (8.1) 

kde: 

Hk   [kg]   - hmotnost jeřábové kočky; 

Q   [kg]   - maximální nosnost jeřábu; 

g   [m.s-2]  - gravitační zrychlení; 

e   [m]   - součinitel valivého tření; 

fč   [-]    - součinitel čepového tření; 

r   [m]   - poloměr čepu; 

Rk   [m]   - poloměr pojížděcího kola; 

 

Zrychlující síla posouvajících se hmot 

( ) ( )
N66720

5,160

300001200050

t60

vHQ
F

a

pk
sp =

⋅

⋅+
=

⋅

⋅+
=           (8.2) 

 

kde: 

Hk   [kg]   - hmotnost jeřábové kočky; 

Q   [kg]   - maximální nosnost jeřábu; 

vp   [m.min-1] - pojezdová rychlost; 

ta   [s]    - čas rozběhu; 

 

Požadovaný výkon motorů při ustálené pojezdové rychlosti 

kW85,5
9.0000160

3053710

000160

vT
P

cp

p
z =

⋅⋅
⋅

=
η⋅⋅

⋅
=               (8.3)  

 

kde: 

T   [N]   - pasivní odpor pojezdových kol; 

vp   [m.s-1]  - pojezdová rychlost 

ηcp  [-]    - celková mechanická účinnost pojezdového ústrojí; 
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8.1.2 Kontrola rozběhu motoru 

 

Požadovaný převodový poměr převodovky pojezdu 

35,92
16,15

4001

n

n
i

k

mp
pp ===  [-]                     (8.4) 

 

kde: 

nmp  [min-1]  - otáčky pojezdového motoru; 

nk   [min-1]  - otáčky pojezdového kola; 

 

Moment pasivních odporů 

mN56,24
9,035,92

2,0
10537

i

R
TM

cpp

k
tp ⋅=

⋅
⋅=

η⋅
⋅=             (8.5) 

 

kde: 

T   [N]   - pasivní odpor pojezdových kol; 

Rk   [m]   - poloměr pojížděcího kola; 

icp   [-]    - celkový převodový poměr pojezdového ústrojí; 

ηcp  [-]    - celková mechanická účinnost pojezdového ústrojí; 

 

Moment zrychlujících sil posuvných hmot 

mN2,49
9,035,92

2,0
66720

i

R
FM

cpcp

k
spzpp ⋅=

⋅
⋅=

η⋅
⋅=            (8.6) 

 

kde: 

Fsp  [N]   - zrychlující síla posouvajícího se břemene; 

Rk   [m]   - poloměr pojížděcího kola; 

icp   [-]    - celkový převodový poměr pojezdového ústrojí; 

ηcp  [-]    - celková mechanická účinnost pojezdového ústrojí; 
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Moment zrychlujících sil rotujících hmot 

mN3,1011,0
5,160

40012
2,1J

t60

n2
M mp

a

mp
zrp ⋅=⋅⋅

⋅π⋅⋅=⋅⋅
⋅π⋅⋅β=          (8.7) 

 

kde: 

β    [-]    - součinitel zahrnující vliv zrychlení rotujících hmot; 

nmp   [min-1]  - otáčky motoru pojezdu; 

ta    [s]    - čas rozběhu motoru pojezdu; 

Jmp   [kg.m2]  - moment setrvačnosti rotoru motoru pojezdu; 

 

Rozběhový moment motoru 

mN753,12,495,24MMMM zrpzpptprp ⋅=++=++=            (8.8) 

 

kde: 

M tp   [N.m]  - moment pasivních odporů; 

Mzpp   [N.m]  - moment zrychlujících sil posuvných hmot; 

Mzrp   [N.m]  - moment zrychlujících sil rotujících hmot; 

 

Kontrola rozb ěhového momentu 

vyhovujemotormN9,11075

8,521,275

MM mprp

→⋅<
⋅≤
⋅γ≤

                  (8.9) 

 

kde: 

Mrp   [N.m]  - rozběhový moment motoru pojezdu; 

Mmp   [N.m]  - jmenovitý kroutící moment motoru pojezdu; 

γ    [-]    - přetížitelnost motoru; 

 

Rozběhový výkon  

kW11
000160

40012
75

000160

n2
MP mr

rprp =
⋅

⋅π⋅
⋅=

⋅

⋅π⋅
⋅=               (8.10) 

 

kde: 

Mrp   [N.m]  - rozběhový moment motoru pojezdu; 

nmp   [min-1]  - otáčky motoru pojezdu; 
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Kontrola rozb ěhového výkonu 

vyhovujemotorkW8,1611

81,211

PP mprp

→<
⋅≤
⋅γ≤

                    (8.11) 

 

kde: 

Prp   [kW]   - rozběhový výkon motorů pojezdu; 

Pmp   [kW]   - jmenovitý výkon motorů pojezdu; 

γ    [-]    - přetížitelnost motoru; 

8.2 Kontrola brzdy pojezdu 

Požadovaný brzdný moment 

Nm6,51505,31,98MMMM tpzrpzppbp =−+=−+=            (8.12) 

 

kde: 

M tp   [Nm]  - moment pasivních odporů; 

Mzpp   [Nm]  - moment zrychlujících sil posuvných hmot; 

Mzrp   [Nm]  - moment zrychlujících sil rotujících hmot; 

 

Kontrola brzdy 

vyhovujebrzdaNm1106,51

MM mbbp

→<

≤
 

 

9 NÁVRH POJEZDOVÝCH KOL JE ŘÁBOVÉ KO ČKY 

 

Materiálem pojezdových kol je zvolena  ocel ČSN 42 2661.1. Návrh proveden dle [1]. 

9.1 zatížení pojezdových kol 

 

Otáčky pojezdového kola 

1

k

pk
k min16,15

63,0

30

D

v
n −=

⋅π
=

⋅π
=                   (9.1) 

 

kde: 

Vpk  [m.min-1]  - rychlost pojezdu kočky; 

Dk   [m]    - průměr pojezdového kola kočky, předběžně zvolen Dk = 630 mm; 
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obr. 9.1 Schéma pojížděcího kola 

 

Součinitel počtu otáček 

12,1
16,15

3,33

n

3,33
f 33

k
n ===                       (9.2) 

 

kde: 

nk   [min-1]   - otáčky pojezdového kola 

 

Maximální únosnost kola 

kg1622312,1576350fbDkK nkmax =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅′=              (9.3) 

 

kde: 

k´   [kg.cm-2]  - součinitel závislý na materiálu kola a druhu provozu; 

Dk   [cm]    - průměr pojezdového kola kočky; 

b   [cm]    - účinná šířka kolejnice; 

fn   [-]     - součinitel počtu otáček; 

 

Zatížení jednoho kola 

kg50015
4

0001200050

4

HQ
K k

0 =
+

=
+

=               (9.4) 

 

kde: 

Q   [kg]    - maximální nosnost jeřábu; 

Hk   [kg]    - hmotnost jeřábové kočky 
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9.2 Kontrola únosnosti kola 

vyhovujekg1622350015

KK max0

→<

<
                    (9.5) 

 

kde: 

K0   [kg]    - zatížení jednoho kola 

Kmax  [kg]    - maximální únosnost kola 

 

10 NÁVRH A KONTROLA LOŽISEK POJEZDOVÝCH KOL 

 

Předběžně jsou zvolena z online katalogu [9] pro každé kolo dvě soudečková ložiska 

ZKL 22314. Výpočet ložisek proveden dle [6].  

Parametry ložiska: 

vnitřní průměr ložiska   dL = 70 mm 

vnější průměr ložiska   DL = 150 mm 

šířka ložiska       BL = 51 mm 

dynamická únosnost    Cr = 383 kN 

statická únosnost     C0r = 383 kN 

koeficient e       e = 0,34 

 
obr. 10.1 schéma uložení ložisek 
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10.1 Stanovení zatížení 

 

Zatěžující síla v kole 

N05515281,950015gKF 0k =⋅=⋅=                  (10.1) 

 

kde: 

K0   [kg]    - zatížení jednoho kola; 

g   [m.s-2]   - gravitační zrychlení; 

 

Axiální síla v ložisku 

N5,205150551521,0F1,0F ka =⋅=⋅=                  (10.2) 

 

kde: 

Fk   [N]    - síla v kole; 

 

Radiální síla v ložisku 

N5,02776
165,0165,0

165,0
055152

uu

u
FF krad =

+
⋅=

+
⋅=            (10.3) 

 

kde: 

Fk   [N]    - síla v kole; 

u   [m]    - vzdálenost síly k ose ložiska 

 

Stanovení koeficientů X a Y 

0Y,1X34,0e2,0
5,02776

5,20515

F

F

rad

a ==→=<==              (10.4) 

 

kde: 

Fa   [N]    - axiální síla; 

Frad  [N]    - radiální síla;  
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Stanovení dynamického ekvivalentního zatížení 

N5,027765,2051505,027761FYFXP aradr =⋅+⋅=⋅+⋅=         (10.5) 

 

kde: 

Fa   [N]    - axiální síla; 

Frad  [N]    - radiální síla;   

X   [-]     - koeficient; 

Y   [-]     - koeficient; 

 

10.2 Základní trvanlivost ložiska 

 

hod940240
16,1560

10

P

C

n60

10

P

C
L

6P

r

r

k

6P

r

r
h =⋅⋅



=⋅⋅



=           (10.6) 

 

kde: 

Cr   [N]    - dynamická únosnost ložiska; 

Pr   [N]    - dynamické ekvivalentní zatížení ložiska;  

p   [-]     - parametr typu valivých elementů; 

nk   [min-1]   - otáčky pojezdového kola; 

 

 

11 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo provést koncepční návrh mostového jeřábu pro nosnost 50 tun. 

V práci je provedena volba nosníku, pojezdových kol, kolejnice jeřábu a v početní části se 

zabývá návrhem rozměrů částí jeřábové kočky. Je zde provedena pevnostní kontrola lanového 

bubnu, pojezdových kol, háku. Navržené elektromotory pro zdvih a pojezd mají dostatečný 

výkon jak pro přenos břemene zadanou rychlostí tak pro rozběh jeřábu s břemenem. 

Trvanlivost ložisek pojezdových kol je vyhovující. 
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13 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 

Symbol Název Jednotka 

A vzdálenost zatěžující síly od ložiska bubnu m 

b účinná šířka kolejnice m 

B hmotnost stálého břemene kg 

BL šířka ložiska m 

d průměr lana m 

dL vnitřní průměr ložiska m 

D0 průměr bubnu měřený pod lanem m 

Db minimální průměr bubnu m 

DK průměr pojížděcího kola m 

DK1 teoretický průměr vodící kladky m 

DK2 teoretický průměr vyrovnávací kladky m 

DL vnější průměr ložiska m 

DS1 skutečný průměr vodící kladky m 

DS2 skutečný průměr vyrovnávací kladky m 

DZ velký průměr závitu háku m 

DZ2 střední průměr závitu háku m 

e součinitel valivého tření m 

fč  součinitel čepového tření - 

fn  součinitel počtu otáček - 

F osová síla v laně N 

Fa axiální síla N 

Fk síla v kole N 

FPL Jmenovitá nosnost lana N 

Frad radiální síla N 

Fsp zrychlující síla posouvajícího se břemene N 

g gravitační zrychlení m.s-2 

h výška dráhy m 

H výška zdvihu m 

H1 nosná délka závitu m 

Hk  hmotnost jeřábové kočky kg 

ic celkový převodový poměr - 

icp  celkový převodový poměr pojezdového ústrojí - 

ikl převod kladkostroje - 

ipp převodový poměr převodovky pojezdu - 

Jmp moment setrvačnosti rotoru motoru pojezdu kg.m2 
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Jmz  moment setrvačnosti rotoru motoru zdvihu kg.m2 

k součinitel bezpečnosti lana - 

k´ součinitel závislý na materiálu kola a druhu provozu - 

K0   zatížení jednoho kola kg 

l1 délka hladké části bubnu m 

l2 délka krajních hladkých částí bubnu m 

lb celková délka bubnu m 

lZ1 délka závitu matice háku m 

L l  navíjená délka lana m 

mp hmotnost motoru pojezdu kg 

mz hmotnost motoru zdvihu kg 

Mbp  brzdný moment brzdy pojezdu N.m 

Mbz  brzdný moment brzdy zdvihu N.m 

Mmp kroutící moment motoru pojezdu N.m 

Mmz   jmenovitý kroutící moment motoru zdvihu N.m 

Mpp maximální kroutící moment převodovky pojezdu N.m 

Mpz maximální kroutící moment převodovky zdvihu N.m 

Mrp rozběhový moment motoru pojezdu; N.m 

Mrz  rozběhový moment motoru pojezdu N.m 

M tp moment pasivních odporů pojezdu N.m 

Mzp setrvačný moment posuvných hmot redukovaný na hřídel motoru N.m 

Mzpp moment zrychlujících sil posuvných hmot pojezdu N.m 

Mzr setrvačný moment rotujících hmot redukovaný na hřídel motoru N.m 

Mzrp moment zrychlujících sil rotujících hmot pojezdu N.m 

n počet průřezů lana min-1 

n 1 počet průřezů lana v jedné větvi min-1 

nb otáčky lanového bubnu min-1 

nk  otáčky pojezdového kola min-1 

nmp otáčky motoru pojezdu min-1 

nmz otáčky motoru zdvihu min-1 

nz1 vstupní otáčky převodovky zdvihu min-1 

nz2 výstupní otáčky převodovky zdvihu min-1 

p parametr typu valivých elementů - 

Pmp jmenovitý výkon motoru pojezdu kW 

Pmz jmenovitý výkon motoru zdvihu kW 

Pr  dynamické ekvivalentní zatížení ložiska N 

Prp rozběhový výkon motoru pojezdu kW 
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Prz rozběhový výkon motoru zdvihu kW 

Pz požadovaný výkon motoru při ustálené pojezdové rychlosti kW 

Q maximální nosnost jeřábu kg 

QM maximální tíha břemene N 

r poloměr čepu pojezdového kola m 

Rk poloměr pojížděcího kola m 

RL pevnost drátů lana kg.mm-2 

s stoupání závitu m 

sb tloušťka stěny bubnu m 

SL nosný průřez lana mm2 

t rozteč závitů bubnu m 

ta  čas rozběhu motoru pojezdu s 

tr čas rozběhu motoru zdvihu s 

T pasivní odpor pojezdových kol N 

u vzdálenost síly k ose ložiska m 

vpk pojezdová rychlost kočky m.s-1 

vz zdvihová rychlost m.s-1 

Wk průřezový modul pro krut m3 

Wo průřezový modul pro ohyb m3 

X koeficient - 

Y koeficient - 

z počet závitů bubnu - 

zs počet závitů matice háku - 

α  zahrnující moment setrvačnosti ostatních rotujících hmot - 

β  součinitel zahrnující vliv zrychlení rotujících hmot - 

γ  přetížitelnost motoru - 

ηb  účinnost bubnu - 

ηc celková mechanická účinnost - 

ηcp celková mechanická účinnost pojezdového ústrojí - 

ηk  účinnost kladkostroje - 

σ vnější přetlak - 

σo ohybové napětí v kritickém průřezu - 

τk  smykové napětí v kritickém průřezu - 
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