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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem laboratorního modelu mostového jeřábu, 

který bude dále využíván na ÚADI k identifikaci silových účinků a k verifikaci řídících 

algoritmů automatizovaného jeřábu. Náplní této diplomové práce je navrhnout most a kočku 

laboratorního mostového jeřábu s nosností 10 kg a o pracovním prostoru 2 m x 2 m x 3 m. 

Konstrukce jeřábu je převážně z hliníkových lehčených profilů. Dále jsou navrženy jednotlivé 

pohony pojezdů a pohon pro zdvihové ústrojí. 
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mostový jeřáb, jeřábová kočka, pohony pojezdů 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
ABSTRACT 

This thesis describes the design of a laboratory model of the bridge crane, which will 

be further used for Internal Combustion Engines to identify the forces in and verificationof 

control algorithms, automated crane. The aim of this thesis is to design a bridge 

and a cat laboratory bridge crane with a carrying capacity of 10 kg and work area 2 m x 2 m 

x 3 m crane mostly of lightweight aluminum profiles. Furthermore, it includes variousdrives 

and drive for the lifting mechanism. 
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Úvod 

 V dnešní době se s roboty potkáváme v různých odvětvích průmyslu, kde si již 

vydobyly své místo, a to pak zejména v sériových a linkových provozech. Kromě opakujících 

se činností je člověk nahrazován automatickými roboty v provozech s agresivním nebo jinak 

pro lidský organismus nevyhovujícím prostředím. 

 

 Automatizací jeřábů a manipulační techniky se zabývá mnoho výzkumných pracovišť 

a také mnoho firem, které vyrábí tuto techniku. Provoz jeřábů a manipulační techniky řízené 

automatem je v dnešní době možné aplikovat všude tam, kde je zapotřebí úspora financí, 

času a pracovních sil a kde se mnohdy opakují stejné úkony (např. skladové hospodářství, 

zavážení materiálu atd.). Jeřáby mají dlouhou životnost, která souvisí s jejich pracovním 

nasazením. 

  

 Mostový jeřáb je zdvihací zařízení, které slouží pro přepravu nákladu ve vodorovném 

a svislém směru a to v určitém (vymezeném) prostoru. Patří k jedné z nejrozsáhlejších 

kapitol manipulační techniky. Na jejich činnosti mnohdy záleží provoz celé firmy. Moderní 

mostové jeřáby, které jsou vybavené řídícím systémem, již nejsou jen pouhé železo pro 

hrubou práci, ale chytrá technologie, která přináší dosti velké úspory. Výhodou těchto 

produktů je, že se mohou použít i na starší techniku. Dnes jsou ve velké míře používány 

jeřáby 20 a více let staré. Z toho vyplývá, že se automatizace jeřábů netýká pouze nových 

výrobků, ale při plánovaných rekonstrukcích dochází k vybavení stávajících mostových 

jeřábů novými pohony, frekvenčními měniči, snímači, řídící jednotkou a dalšími nezbytnými 

prvky. Po rekonstrukci pak lze získat relativně moderní jeřáb za relativně nízké náklady. Tyto 

vložené finanční prostředky do automatizace jeřábu se celkem rychle vrátí vzhledem 

k efektivitě procesu. Automatický mostový jeřáb se pak stává určitou součástí 

technologického procesu a je nasazován všude tam, kde je kladen velký důraz na začlenění 

jeřábu do pracovního procesu, ve kterém hraje zásadní úlohu právě vložená automatizace. 

Jeřáb se může dovybavit ještě dalším manipulačním prostředkem (např. drapák, automatické 

kleště, magnet či jiné zařízení, které je určené pro manipulaci s břemeny). 

 

 Název diplomové práce je "Návrh laboratorního modelu mostového jeřábu". Cílem 

této práce je konstrukční návrh laboratorního modelu mostového jeřábu, který bude dále 

využíván na ÚADI k identifikaci silových účinků a k verifikaci řídících algoritmů 

automatizovaného jeřábu. Laboratorní model mostového jeřábu bude operovat v prostoru 

2 m x 3 m x 2 m (požadavek je využít maximálně tento prostor) o maximální nosnosti 10 kg, 

konstrukce bude převážně tvořena z hliníkových profilů. Dráha pro pojezd jeřábového mostu 

a jeřábové kočky bude umístěna na horních plochách nosníků (hliníkových profilů) jeřábu, 

jeřábový most a kočka se po nosníkách budou pohybovat po pojezdových kolech. Dále 

budou navrhnuty pohony jednotlivých pojezdů.  
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1 Úvod do automatizace je řábů 

 U jeřábů je dosti rozšířené používání automatizovaných úkonů. Je hned několik typů, 

které tvoří mostové manipulátory s pevnou nebo teleskopickou zdviží, kde je dráha břemene 

přesně daná, a pak i pro jednoúčelové skládkové jeřáby z velké části aplikované pro 

manipulaci se sypkým materiálem, kde není zapotřebí dbát tolik na přesnost a citlivost 

pohybu. V některých případech jsou částečně, ale i plně automatizované přístavní jeřáby 

určené k nakládce a vykládce kontejnerových lodí, protože jsou na tyto jeřáby kladeny velmi 

vysoké nároky na rychlost a přesnost manipulace a s tím související vysokou produktivitu. 

Stále velkým problémem je automatizace u jeřábů stavebních a mostových. O tomto 

problému bylo již vypracováno hned několik prací, jako jsou například práce na téma 

matematického modelování pohybu břemene, aktivního dynamického vyvažování pohybu 

břemene, ať už regulací rychlosti pohybu nebo různými mechanismy. Ale je spousta dalších 

vlivů, které na tuto soustavu působí, že zatím výrobci přistoupili k použití automatizovaného 

provozu mostových jeřábů pouze v některých konkrétních případech, např. ve výrobních 

skladech a při nakládání a vykládání unifikovaných kusových břemen.  

 

 

Obr. 1: Ovládací a informační panel skladového jeřábu [10]. 

 

 Na obrázku (obr. 1) je znázorněn ovládací panel automatizovaného mostového 

jeřábu kabelových cívek ve skladu. Automatizace pokaždé vyžaduje aplikací snímačů 

a dalších elektronických prvků, které informují pracovníka jeřábu nebo operátora o aktuálním 

stavu stroje. Jsou zde využity například snímače polohy, zatížení, náklonu, induktivní 

snímače upozorňující obsluhu zařízení na přítomnost elektrického nadzemního vedení. Mezi 

další přístroje patří například meteorologické, které měří rychlost a směr větru. V dnešní 

době už skoro všichni výrobci stavebních, mostových a dalších jiných jeřábů mají v nabídce 

možnost dálkového rádiového ovládání. 

 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 
NÁVRH LABORATORNÍHO MODELU MOSTOVÉHO JEŘÁBU                            Bc. PAVEL ŠPONAR 
 

11 

1.1. Podstata autonomního systému 
 

Míra vlastní interakce stroje s okolím je dána mírou dynamiky stroje. Čím je stroj 

dynamičtější, tím více potřebuje přesnější povědomí o svém okolí. To zapříčiňuje, že 

vyžaduje méně zásahů lidské obsluhy. Z tohoto hlediska lze mluvit o několika stupních 

autonomie stroje ve vztahu k člověku (tab. 1). Autonomní systém je při řešení zadaných 

úkolů na člověku nezávislý, ale veškeré řešení (úkoly a algoritmus) musí člověk jednotlivému 

stroji zadat. Teoreticky, je tento stupeň druhým nejvyšším a z hlediska autonomie je stroj 

inteligentní na nejvyšší úrovni, který člověka vůbec nepotřebuje ke svému „životu“, jelikož si 

sám určuje své cíle. Z hlediska realizovatelnosti a využitelnosti je autonomní systém 

stupněm nejvyšším. 

 

Tab. 1: Rozdělení strojů podle míry autonomie na člověku. 

stroj závislost na člověku interakce s okolím  - příklady 

Řízený 
plně závislé na člověku (vedení, 

rozhodování,...) 
žádná, pouze člověk 

Ovládaný 
vykonává činnost podle zadaného pokynu, 

logická rozhodovací schopnost (výroková 

logika) 

koncový spínač, tlačítko 

Regulovaný 
V  vykonává činnost podle zadaného pokynu,  

lo  logická rozhodovací schopnost (fuzzy       

lo  logika) 

snímač polohy, akcelerometr, 

otáčkoměr, gyroskop 

Autonomní 

dosahuje cíle způsobem, který si zvolí 

(metodologie volby je však stále 

předepsána). Cesta nemusí být           

nejpřímější a v případě překážek si sám 

najde novou cestu k cíli (neuronové sítě) 

snímač polohy, akcelerometr, 

otáčkoměr, gyroskop, 

kamery, termokamery, 

meteorologické snímače a 

předpověď, ... 

Inteligentní 
sám si volí cíle, člověka nepotřebuje (umělá 

inteligence) 
jako předchozí 

 

 

 Interakce jakéhokoliv stroje s okolím je dána jeho povědomím o tomto svém okolí 

a proto se neobejde bez různých snímačů. Základní snímače, které se dnes již hojně 

používají, jsou s elektrickým výstupem. Tento signál může být jak analogový tak i digitální. 

Analogové signály v dnešní době ustupují a přenechávají svoji pozici výhradně digitálním 

signálům (buď přímo nebo s využitím A/D převodníků), z důvodu snadného zpracování 

pomocí výpočetní techniky. Signály vyslané z celého stroje jsou dále zpracovány počítačem, 

který na základě probíhajícího programu rozhodne jak je aplikovat k vykonání zadaného 

úkolu. Program je zadán přesně určeným algoritmem, který je naprogramovaný v paměti 

počítače. Na základě svého rozhodnutí začne provádět úkony, které vedou k provedení 

úkolu.  



DIPLOMOVÁ PRÁCE 
NÁVRH LABORATORNÍHO MODELU MOSTOVÉHO JEŘÁBU                            Bc. PAVEL ŠPONAR 
 

12 

 

 Automatický systém by takový úkol provedl. Co by se ale stalo v okamžiku, kdyby se 

z nějakého důvodu stala nějaká změna v okolí? Například kdyby mostový jeřáb uchopil 

břemeno a nesl ho po navržené (často nejkratší) dráze na místo určení a během tohoto 

pojezdu vjel do dráhy nákladní automobil? Automatický jeřáb by do něj narazil a pouze 

v případě, je-li vybaven nějakými snímači pro případ kolize, by došlo k rychlému zastavení, 

avšak až po srážce. Autonomní systém by mohl takovým nehodám předcházet, je-li vybaven 

příslušným zařízením, např. kamerou atp. V případě autonomního systému bude tato změna 

v okolí akceptována a jeřáb najde novou upravenou dráhu, po které je možné břemeno nést 

až na místo určení. Jak vyplývá z textu, autonomní stroje se neobejdou bez snímačů 

vlastního stavu, stavu okolí a případně některých dalších stavů (např. aktuální předpověď 

počasí).  

 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 
NÁVRH LABORATORNÍHO MODELU MOSTOVÉHO JEŘÁBU                            Bc. PAVEL ŠPONAR 
 

13 

2 Experimentální metody 

 Ke kontrole výpočtových modelů a simulací se uplatňují také laboratorní experimenty. 

Laboratorní modely při vhodné stavbě odpovídají více skutečným soustavám než počítačové 

modely. A to především proto, že při počítačovém modelování mnohdy dochází ke 

zjednodušení a zanedbání důležitých vnitřních a vnějších účinků a parametrů. Počítačové 

modelování je závislé na počtu vstupních parametrů. Z části lze těmto problémům předejít 

důkladnou přípravou detailního laboratorního modelu nebo opakováním simulace s použitím 

statistických metod. Laboratorní experimenty je nutno ve většině případů opět ověřovat na 

skutečných průmyslových aplikacích. Výhodou kontroly počítačové simulace pomocí 

laboratorních modelů je možnost opakování experimentu. Při kontrole na skutečných velmi 

rozměrných soustavách, je opakování experimentu značně nákladné. 

 

2.1. Laboratorní model v České republice 
 

 Na VUT v Brně se již tímto zabýval Doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. se svým 

kolektivem z Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky modelováním pohybu 

břemene na lanovém závěsu. Na obrázku (obr. 2) je znázorněn laboratorní mostový jeřáb, 

na kterém simulovali kývavý pohyb břemene. Následující odstavec je citován z [7]: 

 „Projekt se zabývá řízením pohybu břemene mostového jeřábu. Cílem je taková 

realizace přejezdu vozíku, aby se na konci pohybu břemeno nekývalo. Zvolená koncepce 

pracuje s matematickým modelem bez senzoru výchylky břemene. Parametry přejezdu jsou 

optimalizovány tak, aby byl celkový čas minimální. Algoritmy navržené a otestované 

v simulačním prostředí jsou implementovány do řídícího počítače, kterým je přes výkonovou 

elektroniku řízen krokový motor.“  

 

 

Obr. 2: Laboratorní model mostového jeřábu [7]. 
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2.2. Laboratorní modely ve sv ětě 
 

Ve světě se již v dnešní době zabývá mnoho lidí experimentálními laboratorními 

modely a všichni mají společný cíl, eliminovat kývání břemene. Snahou je, aby přepravované 

břemeno bylo co nejméně rozkýváno, především při uvedení břemene do pohybu a po jeho 

zastavení. To vše by měl korigovat počítač a vyhodnotit nejlepší podmínky, aby se břemeno 

co nejméně rozkývalo. Nejčastěji jsou laboratorní mostové jeřáby řízeny fuzzy logikou. 

 

 

 laboratorní model z Číny 
 

Jeden z mnoha experimentálních laboratorních modelů pochází z Asie a to právě 

z nejvíce se ekonomicky rozvíjející země Číny. Tento model vznikl při spolupráci s Čínskou 

akademií věd a Yantaiskou univerzitou. Tento laboratorní model sestrojil Diantong Liu 

a kolektiv na obrázku níže (obr. 3) a je řízen pomocí fuzzy logiky. 

 

 

Obr. 3: Liův 2-rozměrný prototyp mostového jeřábu [9]. 

 

 

Laboratorní model z Thaiwanu 

 

Další práce na toto téma je od pana Changa. Pan Chang, sestrojil experimentální 

laboratorní model ve spolupráci s Ching Yun University na Thaiwanu. Jeho model, který je 

znázorněn na obrázku (obr. 4), je opět řízen s použitím fuzzy logiky. Práce pana Changa je 

velice rozsáhlá a svoji práci publikuje v mnoha odborných článcích. 
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Obr. 4: Changův laboratorní model mostového jeřábu [8]. 

 

 

Laboratorní model z Mexika 

 

Jiný způsob použili Wen Yu, Marco A. Moreno-Armendariza a Floriberto Ortiz 

Rodriguez z Mexika, kde už aplikovali laboratorní model mostového jeřábu ve 3D a je řízen 

pomocí fuzzy logiky. Konstrukce tohoto modelu je znázorněna na obrázku (obr. 5). 

 

 

Obr. 5: 3D model mostového jeřábu [6]. 

 

 

2.3. Laboratorní model vznikající na VUT v Brn ě 
 

V předešlých podkapitolách viz (2.1. a 2.2.) jsou ukázky konstrukcí laboratorních 

modelů jak u nás v České republice, tak i jinde ve světě. Různé návrhy konstrukcí 

laboratorních modelů byly inspirativní při návrhu konstrukce rámu. 
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Nejvíce se mi zamlouvalo řešení konstrukce rámu od pánů Wen Yu, Marco A. 

Moreno-Armendariza a Floriberto Ortiz Rodriguez z Mexika viz obrázek (Obr. 5). Konstrukce 

rámu viz obrázek (obr. 6) je umístěná na Ústavu automobilního a dopravního inženýrství na 

VUT v Brně a je složena z hlavního nosného rámu, který je tvořen ocelovými nosníky 

čtvercového průřezu (JÄKL 50x50). Vnější rozměry konstrukce rámu jsou 2 m x 3 m x 2 m. 

 

 

 

Obr. 6: Konstrukce rámu na UADI na VUT v Brně. 
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3 Konstruk ční návrh pojezd ů 

Laboratorní model mostového jeřábu bude operovat v prostoru 2 m x 3 m x 2 m 

(požadavek je, aby byl využít maximálně tento prostor) o maximální nosnosti 10 kg, 

konstrukce tohoto mostového jeřábu bude převážně tvořena z hliníkových profilů. Dráha pro 

pojezd jeřábového mostu a jeřábové kočky bude umístěna na horních plochách nosníků 

(hliníkových profilů) jeřábu. Jeřábový most a kočka se po nosníkách budou pohybovat po 

pojezdových kolech. 

 

3.1. Návrh konstrukce mostu 
 

Bylo požadováno vyrobit laboratorní model mostového jeřábu co nejlehčí a tomu 

vyhovují nejlépe hliníkové profily, které mají o proti ocelovým profilům třetinovou hmotnost. 

Profily jsou navíc odlehčené a mají dostatečnou pevnost. Hliníkové profily byly vybrány 

od firmy Bosch Rexroth, spol. s r.o. [11]. Vyhovují nejlépe požadavkům, které byly zadány. 

Velkou výhodou těchto profilů je, že se mohou libovolně montovat a demontovat (jako 

stavebnice). 

 

Pro pojezd jeřábového mostu byl vybrán profil 50x100L (obr. 7), který bude připevněn 

(přišroubován) na ocelovou konstrukci (rám). 

 

 

Obr. 7: Hliníkový profil 50x100L od firmy Bosch Rexroth, spol. s r.o. [11]. 
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 Dále byl vybrán hliníkový profil 50x50L. Tento profil bude sloužit pro nosníky 

mostu a pro jednotlivé pojezdy jeřábového mostu a kočky (obr. 8). 

 

 

Obr. 8: Hliníkový profil 50x50L od firmy Bosch Rexroth, spol. s r.o. [11]. 

 

3.2. Návrh pojezd ů 
 

Pro pojezd mostu a kočky bylo navrhnuto několik variant. Tyto varianty jsou 

znázorněny na obrázku (obr. 9). Byly použity hliníkové profily 50x50L. 

 

Varianta A   

 

Konstrukční řešení nabízí firma Bosch Rexroth, spol. s r.o.[11]., která dodává 

profily a k nim i pojezdová kolečka, ale pro naše využití se tato varianta vůbec nehodí, 

protože zasahuje skoro celým profilem do vymezeného prostoru. Tento prostor by se tedy 

zmenšil o dva hliníkové profily 50x50L, což je 100 mm. Další nevýhoda je, že kolečka 

přesahují přes profil. Následná montáž jeřábového mostu by byla nereálná, protože pojezd 

mostu by byl moc dlouhý a tedy základní profil 50x100L by musel být o dost delší. Tento 

komfort si nemůžeme dovolit z finančních důvodů, ale hlavně z vymezeného prostoru, kde 

bude laboratorní mostový jeřáb nacházet. 

 

Varianta B  

 

Konstrukční návrh byl navrhnut nejprve pro pojezd mostu, ale jelikož by profil mostu 

nebyl uchycen do správné polohy a navíc by musel být připevněn dalšími spojovacími prvky 

(např. úhelníky a atd.). Tato varianta byla použita u pojezdu kočky, kde nejlépe splňuje dané 

požadavky, a to rozsáhlý prostor nad těmito pojezdy. Tento prostor nabízí mnoho variant pro 

umístění motoru pojezdu kočky a pro umístění zdvihového zařízení. Dále pak se kolečka 

mohou schovat pod duralovou desku a tím se rapidně zmenší rozvor kočky a mohou být 

i kratší profily mostu. 
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Varianta C 

 

Varianta C byla zkonstruována na základě přesného uchycení hliníkových profilů pro 

pojezd mostu. U-profil 50x50x5 zde zajišťuje přesný rozchod profilů jeřábové dráhy. 

Z důvodu přesného vedení hliníkových profilů zabraňuje příčení jeřábové kočky. Tato 

varianta byla použita na pojezd mostu. 

 

 

 

Obr. 9: Různé varianty pojezdu. 

 

 

Pojezdová kole čka 

 

Pro pojezd jeřábového mostu a jeřábové kočky byla zvolena pojezdová kolečka 

od firmy Bosch Rexroth, spol. s r.o. [11], která je nazývá "nosné kladky s radiálním 

kuličkovým ložiskem" viz obrázek (obr. 10). Výrobce udává zatížení 150 N na jednu nosnou 

kladku s radiálním kuličkovým ložiskem. Celkové zatížení pojezdu mostu s kočkou, s břemen 

(10 kg), s uchycením motoru pojedu mostu a se všemi příslušnými komponenty je 500 N. 

Tedy na jednu nosnou kladku s radiálním kuličkovým ložiskem připadá zatížení 125 N, toto 

zatížení je menší než udává výrobce a můžeme ho aplikovat na pojed mostu. Navíc vykazuje 

dobré jízdní vlastnosti z důvodu velkého průměru ložiska. Materiál nosné kladky s radiálním 

kuličkovým ložiskem je černý vestamid.  

Výrobce tyto nosné kladky montuje do profilových drážek viz. obrázek (obr. 9) 

varianta A, ale pro lepší využití prostoru se zvolila varianta uchycení B a C. 
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Obr. 10: Nosné kladky s radiálním kuličkovým ložiskem [11]. 

 

3.3. Návrh uchycení motoru pojezdu mostu 
 

Uchycení motoru pojezdu mostu je znázorněno na obrázku (obr. 11). Motor je 

uchycen pomocí hliníkového profilu 50x50L, který je připevněn k profilu mostu ze spodu. 

Spojovacím prvkem těchto profilů je L-profil 50x50x5 viz obrázek (obr. 11), L-profily jsou 

umístěny z obou stran.  

 

 

Obr. 11: Uchycení motoru pojezdu. 

 

Do L-profilů jsou vyfrézovány výstupky znázorněné na (obr. 12), které přesně 

zapadají do drážek hliníkových profilů. Tyto výstupky slouží pro lepší vedení v drážkách 

profilů a přesnější nastavení polohy motoru. 
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Obr. 12: Upravený L-profil 50x50. 

 

Na obrázku (obr. 13) jsou znázorněny jednotlivé pozice matic, které umožňují usadit 

motor do správné polohy. Matice se povolí jen to té míry, aby se dalo suvně posouvat celou 

sestavou motoru v určitém směru. Povolením matic 1 a 4 je povolen pohyb celé sestavy 

motoru po nosníku mostu (tedy ve stejném směru co se pohybuje jeřábová kočka). Po 

ustavení do správné polohy se matice 1 a 4 zase dotáhnou. Povolením matic 2 a 3 může být 

celá soustava motoru pohybována ve směru pohybu mostu (tedy ve stejném směru co se 

pohybuje jeřábový most). Po ustavení do potřebné polohy se matice 2 a 3 zase dotáhnou.  

 

 

Obr. 13: Posun motoru pomocí L-profilů. 

 

Další úplně stejně vyrobený L-profil je umístěn i u uchycení ložiskové jednotky na 

druhé straně jeřábového mostu, znázorněno na obrázku (obr. 17). Tento L-profil umožňuje 

pohyby stejnými směry jako L-profily u uchycení motoru pojezdu mostu. Posouvání bylo již 

vysvětleno v předchozím odstavci. Pro uchycení ložiskové jednotky bude použit jen jeden   

L-profil z důvodu malé celkové hmotnosti uchycení. 
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3.3.1. Pojezd mostu 
 

Most laboratorního jeřábu bude veden ozubeným hřebenem (materiál černý PA) 

viz obrázek (obr. 14), který bude vložen do hliníkového profilu 50x100L. Po ozubeném 

hřebenu se bude odvalovat pastorek (materiál bílý POM). Ozubený hřeben a pastorek byly 

vybrány od firmy Bosch Rexroth, spol. s r.o. [11], viz obrázek (obr. 15). 

 

 

 

Obr. 14: Ozubený hřeben od firmy Bosch Rexroth, spol. s r.o. [11]. 

 

 

 

Obr. 15: Pastorek od firmy Bosch Rexroth, spol. s r.o. [11]. 

 

Ozubený hřeben a pastorek jsou používány při velkých šířkách vedení, aby 

nedocházelo při posuvu ke zpříčení mostového jeřábu. Ke spojení dvou pastorků je 

nejčastěji používaná šestihranná tyč (hřídel) 10H9, materiál této šestihranné tyče (hřídele) je 

dural z důvodu jeho hmotnosti viz obrázek (obr. 16). Maximální kroutící moment šestihranné 

tyče (hřídele) 10H9 je 20 Nm. Tento krouticí moment dostatečně vyhovuje, jelikož krouticí 

moment příslušného krokového motoru je 6 Nm, uvedeno v kapitole 4. 
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Obr. 16: Zajištění proti příčení, pastorek (B) a ozubený hřeben (A) [11]. 

 

 Vedení šestihranné tyče (hřídele) jsou uloženy na koncích hřídele 

v ložiskových jednotkách znázorněno na obrázku (obr. 17). Byly vybrány ložiskové jednotky 

stojaté s plechovými tělesy typu SBPP2 od firmy VK LOŽISKA s.r.o. [12]. Tyto ložiskové 

jednotky typu SBPP2 viz obrázek (obr. 18) nejlépe vyhovují z důvodu jejich hmotnosti, která 

je velice nízká a to pouhých 0,16 kg, znázorněno v tabulce (tab. 2). Pro vedení šestihranné 

tyče (hřídele) v ložiskových jednotkách bylo použito pouzdro, které zajišťuje rotační pohyb 

mezi šestihrannou tyčí (hřídelí) a ložiskem, detail pouzdra (pouzdro na obrázku má šedou 

barvu) je znázorněn na obrázku (obr. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 17: Uložení šestihranné tyče (hřídele) 6HR10. 
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Byly vybrány ložiskové jednotky SBPP203 s vnitřním průměrem ložiska 17 mm.  

 

 

Obr. 18: Ložiskové jednotky stojaté s plechovými tělesy [12]. 

 

Tab. 2: Ložiskové jednotky stojaté s plechovými těles, připojovací rozměry [12]. 

 
 

Ozubený hřeben je jednotlivě zasouván do profilové drážky v hliníkovém profilu 

viz. obrázek (obr. 16). Proto může být ozubený hřeben vlivem kroutícího momentu 

od pastorku posouván v této profilevé drážce. Aby nedocházelo k posunu je z jedné strany 

ozubený hřeben zajištěn proti posunu dorazem viz. obrázek (obr. 19). Z druhé strany je 

zajištěn pomocí podložky, která je připevněna k profilu šroubovím spojením viz. obrázek 

(obr. 20). Zajištění pomocí podložky je hlavně z důvodu toho, aby se nemusel poslední 

ozubený hřeben zkracovat na potřebnou délku, která vznikla z jiné délky profilu než je součet 

všech potřebných ozubených hřebenů. 

 

 

Obr. 19: Doraz proti posunu ozubeného hřebene. 
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Obr. 20: Doraz ozubeného hřebene pomocí podložky. 

 
 

3.3.2. Pohon mostu 
 

Pohon jeřábového mostu je zajišťován krokovým motorem. Z důvodu dalšího využití 

laboratorního modelu mostového jeřábu je zapotřebí, aby nedocházelo k žádnému prokluzu. 

Proto byl zvolen ozubený řemen, který přenáší výkon resp. otáčky z hnací řemenice na 

hnanou řemenici bez prokluzu. Další velkou výhodou ozubeného řemene je, že oproti 

klínovému řemenu nejsou zapotřebí tak velké napínací síly. 

 

Aby bylo zachováno stejné pootočení z hřídele motoru na průběžnou hřídel 

(šestihrannou tyč), byl zvolen převodový poměr 1:1. Převodový poměr 1:1 bude zajištěn 

pomocí dvou stejných ozubených řemenic (o stejných průměrech a tedy stejným počtem 

zubů). Řemenice a ozubený řemen byly vybrány od stejné firmy TYMA CZ, s.r.o. [13]., která 

se specializuje na převody. Šířka řemenice a ozubeného řemene byla zvolena 10 mm.  

 

Z důvodu nevelkého prostoru mezi deskou 1 a osou šestihranné tyče (hřídele) je 

pouhých 22,2 mm viz obrázek (obr. 21), proto byla zvolena ozubená řemenice s vnějším 

(maximálním) průměrem 38 mm dle tabulky (tab. 3) a s počtem zubů 22. Tento průměr 

zajišťuje dostatečnou vůli (3,2 mm). 
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Tab. 3: Ozubená řemenice [13]. 

 
 

Výpočet délky ozubeného řemene 

 

Pro výpočet délky ozubeného řemene je osová vzdálenost a = 89,67 mm viz. obrázek 

(obr. 21) a výpočtový průměr řemenice je dw = 35,12 mm, jelikož je převodový poměr 1:1, tak 

budou oba průměry řemenic stejné.  

 

 

Obr. 21: Výpočet délky řemene (rozměry v [mm]). 
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Výpočtová délka ozubeného řemene 
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kde:  

a   [mm] osová vzdálenost 

dw1=dw2=dw  [mm]  výpočtový průměr řemenic 

 

Délka ozubené řemenice se volí nejbližší vyšší (proto je potřeba navrhnout vhodné 

napínání ozubeného řemene). Pro tuto vypočtenou délku byl zvolen ozubený řemen délky 

295 mm viz tabulka (tab. 4) od firmy TYMA CZ, s.r.o. [13]. Hnací ozubený řemen je vyroben 

z polyuretanu. Složení je znázorněno na obrázku (obr. 22). 

 

Tyto nekonečné polyuretanové hnací ozubené řemeny jsou určené pro vysoko 

výkonné komponenty. Spojení vysoce odolného polyuretanu a délkově stálého ocelového 

tažného vlákna dává těmto řemenům předpoklady pro vynikající výkonnost.  

 

 

Obr. 22: Polyuretanové hnací ozubené řemeny SYNCHROFLEX [13]. 

 

Tab. 4: Délka ozubeného řemene [13]. 
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Koeficient p řepočtu osové vzdálenosti 
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3.3.3. Napínání řemene 
 

Napínání ozubeného řemene bude prováděno pouze ve směru vertikálním, protože 

v horizontálním směru není dostatek místa viz obrázek výše (obr. 21). V tomto obrázku je 

znázorněno maximální posunutí v horizontálním směru mezi maticí od pojezdu kočky 

a přidržovací deskou pro krokový motor k pojezdu mostu. Toto posunutí v horizontálním 

směru je pouhých 10 mm. Vyjádřením pomocí pravoúhlých trojúhelníků viz obrázek (obr. 23) 

je zřejmé, že posunutí v horizontálním směru je o dost větší, nežli posunutí ve vertikálním 

směru. Na obrázku (obr. 23) je znázorněno posunutí jak ve vertikálním směru, 

tak i v horizontálním směru, kde základní trojúhelník má odvěsny 80,50 mm a 39,50 mm 

a přeponu 89,67 mm (šedý trojúhelník). Posunutí je znázorněno barvami. 
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Obr. 23: Posunutí řemene.  

 

Posunutí ve vertikálním směru je 2,92 mm a posunutí v horizontálním směru je 

5,7 mm. Proto bude posouvána osová vzdálenost jen ve vertikálním směru. Jelikož se 

změnila osová vzdálenost z původní a = 89,67 mm na a1 = 92,3 mm. Napínání ozubeného 

řemene bude řešeno pomocí šroubu viz obrázek (obr. 24). 

 

 Matice 1 a 2 budou povoleny jen tak, aby se dalo posouvat deskou, která je 

přišroubovaná k motoru, potom šroubem 3 bude napínán ozubený řemen ve směru šipky. 

Po napnutí řemene se opět matice 1 a 2 dotáhnou. Z konstrukčního hlediska může být 

ozubený řemen napínán maximálně 10 mm ve vertikálním směru. Jelikož rozdíl osových 

vzdáleností je 2,63 mm je toto rozpětí dostatečné. 

 

 

Obr. 24: Napínání řemene. 
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Vybrané krokové motory mají hladké konce hřídele, a proto je nutné, aby byla použita 

spojka, která dokáže přenést potřebný krouticí moment. Tato spojka je znázorněna 

na obrázku (obr. 25), kde spojuje hřídel motoru 3 a ozubenou řemenici 2.  

 

Dodavatel spojek Arkov.cz [16] navrhl hned několik výrobců, od kterých lze koupit 

požadovanou spojku (např. CLAMPEX, TOLLOK, CHIARAVALLI SPA atd.). U výběru spojky 

záleželo především na přenosu kroutícího momentu, na jeho rozměrech a v neposlední řadě 

i na pořizovací ceně. Po dohodě s dodavatelem bylo vybráno samostředící svěrné hřídelové 

pouzdro RCK 80 od výrobce CHIARAVALLI SPA ,které tyto požadavky splňuje nejlépe. Na 

obrázku (obr. 26) je detailně zobrazeno pouzdro a jeho připojovací rozměry. Pouzdro dokáže 

přenést krouticí moment 69 Nm viz tabulka (tab. 5), což je více než dostatečné pro tuto 

aplikaci. 

  

 

Obr. 25: Přenos kroutícího momentu 

 (1 - spojka, 2 - ozubená řemenice, 3 - hřídel motoru). 

 

 

Obr. 26: Samostředící svěrné hřídelové pouzdro RCK 80 [16]. 

 

Tab. 5: Připojovací rozměry - samostředící svěrné hřídelové pouzdro RCK 80 [16]. 
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3.3. Návrh uchycení motoru pojezdu ko čky 
 

Prvotní konstrukční návrh pojezdu kočky byl orientován jen na předběžný výpočet 

příslušného krokového motoru, proto byl navrhnut s větší rezervou. Zvedací zařízení kočky 

bylo zkonstruováno a výsledné rozměry jsou do značné míry o dost menší, než bylo 

předpokládáno viz obrázk (obr. 27), kde je vidět dost nevyužitého místa, proto byl pojezd 

kočky korigován. 

 

 

Obr. 27: Prvotní návrh pojezdu kočky 

 

Po navrhnutí zvedacího zařízení a z výsledných rozměrů bylo navrhnuto nové řešení 

pojezdu kočky. Nové řešení spočívalo v jiném umístění motoru a zvedacího zařízení 

znázorněno na obrázku (obr. 28), které umožnilo zmenšit profil 50x50L z původních 300 mm 

na 200 mm. Zároveň se zakryla pojezdová kolečka a v neposlední řadě i přejezd přes okraje 

mostu ze 150 mm na 70 mm. Tento přesah nebyl jen ze zkrácení profilu 50x50L, 

ale i lepšího umístění zvedacího zařízení do středu pojezdové kočky, aby byl plně využit 

prostor k manipulaci břemene. 

 

  

Obr. 28: Konečný návrh pojezdu kočky. 
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Přenos krouticího momentu je přenášen pomocí pružné spojky (pružná spojka je 

znázorněna na obrázku (obr. 29) černou barvou), kde je aplikován stejný způsob pohybu 

jako u pojezdu mostu a to odvalování pastorku po ozubeném hřebenu viz obrázek (obr. 29). 

Uchycení ozubeného hřebene proti posunutí je zde řešeno stejně jako u pojezdu mostu. 

Na rozdíl od pojezdu mostu jsou zde na obou stranách uchyceny ozubené hřebeny pomocí 

podložky a šroubového spojení viz obrázek výše (obr. 20). 

 

 

Obr. 29: Pojezd kočky. 

 

Bylo potřeba najít pružnou spojku, která má vnitřní průměr 12 mm a max. vnější 

průměr 29 mm a přenese potřebný krouticí moment. Proto byla vybrána pružná spojka 

EVK 25 od firmy Pan-electronics, s.r.o. [14], která těmto požadavkům vyhovuje. 

 

 Tyto pružné spojky slouží pro vyrovnávání osových odchylek dvou hřídelí, které jsou 

vyrobeny z jednoho kusu lehké duralové slitiny s dutinou uvnitř viz obrázek (obr. 30). 

Připojovací rozměry jsou znázorněny v tabulce (tab. 6). Spojky mají vysokou torzní tuhost 

a malý moment setrvačnosti, výhodou je rovněž snadná montáž. 

 

 

Obr. 30: Pružná spojka EVK 25 - připojovací rozměry [14]. 
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Tab. 6: Pružná spojka EVK 25 - připojovací rozměry [14]. 

 
 

Pružná spojka dokáže přenést kroutící moment 7 Nm viz tabulka níže (tab. 7). 

Příslušný krokový motor má 4 Nm viz. kapitola 4. Pružná spojka dostatečně vyhovuje a může 

být použita. Dále dovoluje i vychýlení z osy spojovaných hřídelů viz obrázek (obr. 31). 

 

Tab. 7: Pružná spojka EVK 25 - charakteristické vlastnosti [14]. 

 
 

 

Obr. 31: Pružná spojka EVK 25 - charakteristické vlastnosti [14]. 
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4 Návrhy pohonných jednotek 

Pro pohon jeřábového mostu, jeřábové kočky a zvedacího zařízení byl zvolen 

krokový motor z důvodu, že tento laboratorní model mostového jeřábu bude plně 

automatizován. Krokový motor má tu výhodu, že dokáže přesně nastavit svoji polohu a tuto 

polohu i přes působící síly udržet. Krokový motor bude napojen na řídící jednotku a ta 

následně na počítač. Z počítače bude ovládán celý chod laboratorního modelu mostového 

jeřábu.  

4.1. Krokový motor 
 

Krokový motor je speciální druh vícepólového synchronního motoru. Tyto motory jsou 

aplikovány především tam, kde je zapotřebí přesně řadit nejen otáčky, ale také konkrétní 

polohu rotoru. Řízení se provádí v přímé větvi bez zpětné vazby. Jedinou podmínkou 

spolehlivé funkce je jejich správné dimenzování ve všech provozních režimech. Mají vysokou 

životnost a jsou bezúdržbové. 

 

Byly vybrány krokové motory třífázové, které jsou na nejvyšším stupni ve vývoji 

krokových motorů. O proti 2-fázovým a 5-fázovým krokovým motorů dosahují vyšší účinnosti 

o 30 až 50%, hlavně při vyšších otáčkách. 
 

U krokových motorů třífázových se používá sinusová komutace proudu. Výkonové 

jednotky obsahují přesné regulátory proudu pro každou fázi. Tímto způsobem řízení je 

zajištěn rovnoměrný a stabilní chod v celém rozsahu otáček a to již od nuly. U výkonových 

jednotek je možno nastavit 200 až 10.000 kroků na otáčku a u digitálních řídicích jednotek 

lze použít až 20.000 kroků na otáčku. Konstrukce těchto krokových motorů je bezúdržbová 

a je zde zajištěn tichý chod bez rezonancí. 

 

Nevýhodou pohonů s krokovými motory je jejich trvalý odběr proudu, i když se motor 

netočí. Není ani příliš vhodný poměr výkonu (krouticího momentu) k hmotnosti motoru. 

Rychlost otáčení motoru je omezena kvůli přechodovým magnetickým jevům na několik 

stovek kroků za sekundu (závisí na typu motoru a velikosti zatížení). Kvůli přechodovým 

jevům je rychlost otáčení krokového motoru limitovaná. Když motor tuto hranici překročí, 

začne ztrácet kroky. Při nesprávném řízení může nastat rezonance. Další nevýhoda 

u krokových motorů je ta, že jejich cena je podstatně vyšší nežli u DC motorů. 
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Funkce krokového motoru 

 

Stator krokového motoru je tvořen sadou cívek. Pólové nástavce statoru jsou 

vroubkovány o stejné rozteči, jako je rozteč magnetů na rotoru. Toto je jedna z částí zvyšující 

přesnost motoru při stejném počtu cívek. Rotor je tvořen hřídelí usazenou na kuličkových 

ložiskách a prstencem permanentních magnetů. Proud, který prochází cívkou statoru vytvoří 

magnetické pole, které přitáhne opačný pól magnetu rotoru. Krokový motor je potom 

schopný v této poloze přesně zastavit a stát na této poloze. Vhodnou kombinací zapojení 

cívek vznikne rotující krokové magnetické pole, které nejen otáčí rotorem, ale také 

zabezpečuje i jeho přesnou polohu vůči statoru. 

Krokové motory rozdělujeme podle způsobu řízení na unipolární a bipolární motory.  

 

Unipolární řízení - proud prochází v jednom okamžiku právě jednou cívkou (výhodou 

            je malý odběr, nevýhodou malý krouticí moment). 

Bipolární řízení - proud prochází vždy dvěma protilehlými cívkami s navzájem  

        opačně orientovanými magnetickými poli (výhodou je větší  

        krouticí moment a větší stabilita kroku, nevýhodou vyšší  

        spotřeba). 

 

4.1.1. Volba krokového motoru k pojezdu mostu 
 

Třífázový korkový motor k pojezdu mostu byl vybrán na základě konzultace 

s dodavatelem těchto motorů Pan-electronics, s.r.o. [14], kde bylo vycházeno z následujících 

parametrů: 

 

- pohon ozubeným hřebenem - dráha pastorku 75,4 mm/ot. pastorku 

- celková hmota v pohybu včetně motorů - 50 kg 

- třecí síla - nosná kladka s kuličkovým ložiskem (materiál vestamid) f = 0,3 

- pracovní síla (rozkmit břemene) - rozkmit všemi směry do boční síly 100 N 

- rychlost pojezdu 0,5 m/s, pojezd na délce 3 m (1/10 zrychlovat a 1/10 zpomalovat). 

 

Po zadaných parametrech byl od dodavatele navrhnut třífázový krokový motor VRDM 

3913 LWC OO. Tento motor má parametry znázorněné v tabulce (tab. 8). 

 

Tab. 8: Parametry krokového motoru [14]. 
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Na obrázku (obr. 32) jsou znázorněny připojovací rozměry a v následující tabulce 

(tab. 9) jsou výsledné rozměry k jednotlivým typům motorů. Tyto rozměry byly aplikovány pro 

vhodné uchycení krokového motoru na konstrukci pojezdu mostu. Tento krokový motor je 

uchycen pomocí příruby. 

 

 

Obr. 32: Připojovací rozměry krokových motorů VRDM 397, VRDM 3910, VRDM 3913  

(1.- konektor enkodéru, 2.- konektor motoru, 3.- brzda, 4.- konektor brzdy) [14]. 

 

Po konzultaci s dodavatelem bylo rozhodnuto, že příslušný krokový motor nebude 

potřebovat brzdu. Na obrázku (obr. 32) bude jenom využita pozice 2. - konektor motoru, 

zbylé pozice nebudou na motoru připevněny. 

 

Tab. 9: Rozměry krokových motorů [14]. 

 
 

Na obrázku (obr. 33) je znázorněna charakteristika motoru VRDM 3913. Tyto 

charakteristiky jsou měřeny při 1000 krocích na otáčku. Jednotlivé křivky představují stav, při 

kterém pracuje krokový motor.  
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Obr. 33: Charakteristika motoru VRDM 3913 [14]. 

 

kde: 

1. -  výstupní kroutící moment v závislosti na frekvenci a otáčkách 
2. -  limitní točivý moment při startu motoru, limitní zatížení při rozběhu motoru 
3. -  maximální moment setrvačnosti při startu motoru 

 

4.1.2. Volba krokového motoru k pojezdu ko čky 
 

Třífázový korkový motor k pojezdu kočky byl vybrán na základě konzultace 

se stejným dodavatelem těchto motorů Pan-electronics, s.r.o. [14], kde bylo vycházeno 

z následujících parametrů: 

 

- pohon ozubeným hřebenem - dráha pastorku 75,4 mm/ot. pastorku 

- celková hmota v pohybu včetně motorů - 25 kg 

- třecí síla - nosná kladka s kuličkovým ložiskem (materiál vestamid) f = 0,3 

- pracovní síla (rozkmit břemene) - rozkmit všemi směry do boční síly 100 N 

- rychlost pojezdu 0,5 m/s, pojezd na délce 2 m (1/10 zrychlovat a 1/10 zpomalovat). 

 

Po zadaných parametrech byl od dodavatele navrhnut velmi podobný třífázový 

krokový motor VRDM 3910 LWC OO. Tento motor má parametry znázorněny taktéž 

v tabulce (tab. 8). 
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Na obrázku (obr. 32) jsou znázorněny připojovací rozměry a v následující tabulce 

(tab. 9) jsou výsledné rozměry k jednotlivým typům motorů. Tyto rozměry byly použity pro 

vhodné uchycení krokového motoru na konstrukci pojezdu kočky. Také tento krokový motor 

nebude potřebovat brzdu. 

 

Na obrázku (obr. 34) je znázorněna charakteristika motoru VRDM 3910. Tyto 

charakteristiky jsou měřeny při 1000 krocích na otáčku. Jednotlivé křivky představují stav, při 

kterém pracuje krokový motor.  

 

 

Obr. 34: Charakteristika motoru VRDM 3910 [14]. 

 

kde: 

1. -  výstupní kroutící moment v závislosti na frekvenci a otáčkách 
2. -  limitní točivý moment při startu motoru, limitní zatížení při rozběhu motoru 
3. -  maximální moment setrvačnosti při startu motoru 

 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 
NÁVRH LABORATORNÍHO MODELU MOSTOVÉHO JEŘÁBU                            Bc. PAVEL ŠPONAR 
 

39 

5 Návrh zdvihového ústrojí 

Zdvihové ústrojí bylo navrhnuto na maximální nosnost 10 kg. K navrhnutí zdvihového 

ústrojí bylo zapotřebí navrhnout průměr lana, velikost bubnu a motor. 

 

5.1. Zatížení lana 
 

Pro přepravu břemene (závaží), byly zvoleny dvě varianty prolanování. Obě tyto 

varianty budou používány a jsou znázorněny na obrázku (obr. 35), kde varianta A má 

převodový poměr i = 1 a varianta B má převodový poměr i = 2. 

 

 
Obr. 35: Schéma prolanování (1 - buben, 2 - lano, 3 - kladka, 4 - závaží). 

 

Na obrázku (obr. 35) jsou znázorněny dvě schémata prolanování, které budou 

používány u laboratorního modelu mostového jeřábu. Pro výpočet bude zvolena varianta A, 

která má převodový poměr i = 1. Tato varianta je pro zatížení lana dvakrát nebezpečnější 

nežli varianta B. 
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Zatížení od statických sil 

 

kgQ

Q

mmmQ

s

s

lklbs

28,10

08,02,010

=
++=
++=

           (5.1) 

kde:  

mb [kg] hmotnost břemene 

mkl [kg] hmotnost kladky 

ml [kg] hmotnost lana 

 

Zatížení od svislých sil setrva čných 

 

( )
( )

kgQ

Q

vQQ

d

d

zsd

36,15

5,039,03,128,10

39,03,1

=
⋅+⋅=

⋅+⋅=
          (5.2) 

 

kde: 

Qs [kg] zatížení lana od statických sil 

vz [m.s-1] zadaná rychlost zdvihu 

 

Osová síla v lan ě 

 

NF

F

n

gQ
F

O

O

d
O

7,150
1

81,936,15

=

⋅=

⋅
=

           (5.3) 

 

kde: 

Qd [kg] zatížení od svislých setrvačných sil 

n [-] počet nosných lan 

 

Jmenovitá únosnost lana 

 

NFkF Oj 6187,1501,41 =⋅=⋅≥          (5.4) 

 

kde: 

k1 [-] součinitel bezpečnosti lana dle [4] 

FO [N] osová síla v laně 
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Na základě předchozích výpočtů bylo navrhnuto ocelové lano šestipramenné 

STANDARD - 6 × 7 = 42, lano bylo voleno o průměru 2 mm od firmy ELIS, spol. s r.o.[15]. 

Na obrázku (obr. 36) je znázorněna struktura lana. V tabulce (tab. 10) je vypsána únosnost 

vybraného lana a jeho hmotnost. 

 

 

Obr. 36: Ocelové lano šestipramenné STANDARD [15]. 

 

Tato lana jsou vinuta klasickým způsobem a s malým počtem drátů poměrně větších 

průměrů. Mají dobrou odolnost proti otěru a menší ohebnost lana vyžaduje kladky a bubny 

větších průměrů.  

 

Tab. 10: Parametry lana [15]. 

 
 

Skutečná bezpečnost lana 

 

7,13

7,150

2070

=

=

=

k

k

F

F
k

O

l

            (5.5) 

 

kde: 

Fl [N] jmenovitá únosnost vybraného lana viz. tabulka (tab. 10) 

FO [N] osová síla v laně 

 

Důvod, proč vyšla bezpečnost lana tak vysoká je ten, že ocelové lano šestipramenné 

se nevyrábí v menších průměrech než je právě zvolený průměr 2 mm. 
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5.2. Volba motoru a bubnu 
 

Pro pohon zdvihového ústrojí byl zvolen třífázový krokový motor. Z důvodu, že 

dokáže přesně nastavit svoji polohu a tuto polohu i přes působící síly udržet. Pro zdvihové 

ústrojí bude třífázový krokový motor stejný jako pro pojezd jeřábového mostu. Krokový motor 

pro zdvihové ústrojí bude mít navíc ještě brzdu z důvodu, aby břemeno (závaží) při vypnutí 

celého laboratorního modelu mostového jeřábu nespadlo. 

 

Krokový motor 3-fázový VRDM 3913 LWC OB je znázorněn na obrázku (obr. 32) 

a připojovací rozměry jsou v tabulce (tab. 9). Z tabulky (tab. 8) je pro daný krokový motor 

kroutící moment 6 Nm a z tohoto krotícího momentu bude spočítán průměr bubnu. 

 

5.2.1. Maximální pr ůměr bubnu 
 

mmD

D

F

M
D

D
FM

O

k
Ok

6,79

7,150

60002

2

2

max

max

max
max

=

⋅=

⋅=⇒⋅=

         (5.6) 

 

kde: 

Mk [Nmm] kroutící moment krokového motoru 3-fázového VRDM 3913 LWC OB 

FO [N] osová síla v laně 

Dmax [mm] maximální průměr bubnu 

 

 

 
Obr. 37: Schéma bubnu (D - průměr bubnu, L - délka bubnu). 

 

L 

D
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Pro buben byl zvolen průměr D = 70 mm, který je znázorněn na obrázku (obr. 37). 

Čím menší průměr bubnu bude, tím menší bude i kroutící moment potřebný od krokového 

motoru pro zdvih břemene. 

 

5.2.2. Délka bubnu 
 

Délka bubnu bude spočtena z průměru bubnu D = 70 mm, z průměru lana d = 2 mm 

a délky lana l = 5000mm. Délka lana je vypočtena z prolanování (varianta B), kde je 

zapotřebí delšího lana. 

 

Obvod bubnu 

 

mmO

O

DO

9,219

70

=
⋅=
⋅=

π
π

            (5.7) 

 

kde:  

D [mm] průměr bubnu 

 

Minimální délka bubnu 

 

mmL

L

d
O

l
L

5,45

2
9,219

5000

min

min

min

=

⋅=

⋅=

           (5.8) 

 

kde: 

l [mm] délka lana 

O [mm] obvod bubnu 

d [mm] průměr lana 

 

Délka bubnu byla zvolena  L = 50 mm, buben je znázorněn na obrázku (obr. 37). 

Volena delší vzdálenost L z důvodu uchycení lana za pomocí lanových příložek a šroubu. 

 

Buben nebude nijak normalizovaný, ale vyrobený tak, aby splňoval výše vypočtené 

parametry. Buben bude složen ze tří částí viz obrázek (obr. 38). Jednotlivé části budou 

vyrobeny z duralu a následně svařeny. Místa svarů jsou znázorněny v obrázku (obr. 38), 

svary budou po celém obvodu.  
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Obr. 38: Schéma - části bubnu (1 - hřídel, 2 - čelo bubnu, 3 - trubka). 

 

5.3. Konstrukce zdvihového ústrojí 
 

Konstrukce byla navržena tak, aby břemeno (závaží) bylo u prostřed jeřábové kočky, 

protože byl požadavek na co největší využití daného prostoru v daném rozsahu (2 m x 3 m). 

Umístění zdvihového ústrojí je znázorněno na obrázku (obr. 39) spolu s uložením motoru 

pojezdu jeřábové kočky. 

 

 

Obr. 39: Umístění zdvihového ústrojí na pojezdu jeřábové kočky. 

 

Na obrázku (obr. 40) je znázorněno uložení bubnu a přenos kroutícího momentu 

od krokového motoru na buben. Buben bude uložen v ložiskových jednotkách stojatých 

s plechovými tělesy typu SBPP2 o vnitřním průměru ložiska 12 mm, které byly vybrány 

od firmy VK LOŽISKA s.r.o. [12]. Tyto ložiskové jednotky jsou znázorněny na obrázku 

(obr. 18). Ložiskové jednotky byly vybrány z důvodu jejich velmi nízké hmotnosti, která je 

pouhých 0,16 kg, uvedeno v tabulce (tab. 2). 
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Obr. 40: Uložení bubnu 

 (1 - ložiskové jednotky stojaté s plechovými tělesy typu SBPP2, 2 -buben, 3 - pružná spojka 

EVK 30, 4 - krokový motor 3-fázový VRDM 3913 LWC OB). 

 

Přenos kroutícího momentu od motoru na hřídel bubnu bude zajištěn pomocí pružné 

spojky. Krokový motor 3-fázový VRDM 3913 LWC OB má průměr výstupní hřídele 14 mm 

viz tabulka (tab. 9). Byla vybrána pružná spojka EVK 30 od firmy Pan-electronics, s.r.o. [14], 

která dostatečně vyhovuje a dokáže přenést až 10 Nm viz tabulka (tab. 12). 

 

 Tyto pružné spojky slouží pro vyrovnávání osových odchylek dvou hřídelí, které jsou 

vyrobeny z jednoho kusu lehké duralové slitiny s dutinou uvnitř viz obrázek (obr. 41). 

Připojovací rozměry jsou znázorněny v tabulce (tab. 11). Spojky mají vysokou torzní tuhost  

a malý moment setrvačnosti, výhodou je rovněž snadná montáž. 

 

 

Obr. 41: Pružná spojka EVK 30 - připojovací rozměry [14]. 

 

Tab. 11: Pružná spojka EVK 30 - připojovací rozměry [14]. 
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Tato pružná spojka dovoluje i vychýlení z osy spojovaných hřídelů viz obrázek 

(obr. 42) a tabulka (tab. 12).  

 

Tab. 12: Pružná spojka EVK 30 - charakteristické vlastnosti [14]. 

 
 

 

Obr. 42: Pružná spojka EVK 30 - charakteristické vlastnosti [14]. 

 

5.3.1. Upevnění lana na bubnu 
 

Upevnění konce lana na bubnu bude řešeno pomocí lanových příložek. Toto řešení 

se nejvíce uplatňuje u hladkých bubnů. Lanové příložky budou připevněny pomocí šroubů 

M3 a vzájemně posunuty o 45°, znázorn ěno na obrázku (obr. 43). Pro uchycení konce lana 

dostatečně postačí tři lanové příložky. V lanových příložkách budou vyfrézovány drážky pro 

lepší uchycení lana. 

 

 

Obr. 43: Uchycení lana pomocí lanových příložek. 
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6 Návrh ovládání je řábu 

Chod celého laboratorního modelu mostového jeřábu budou zajišťovat řídící jednotky, 

které budou ovládat všechny krokové motory. Pro snazší ovládání bude sestrojen ovládací 

stolek znázorněn na obrázku (obr. 44), kde bude zabudován PC a řídící jednotky. 

 

 

Obr. 44: Návrh ovládacího stolku. 

(1. - ovládací panel, 2. - úložný prostor pro řídící jednotky, 3. - úložný prostor pro PC) 

 

Tento ovládací stolek bude složen z hliníkových profilů 45x45L, na šikmé ploše bude 

ovládací panel, který bude zajišťovat ruční chod jeřábu. Rozměry ovládacího stolku jsou 

znázorněny v příloze 1 (není součástí výkresové dokumentace). 

 

6.1. Návrh ovládacího panelu  
 

Ovládací panel bude sloužit pro ruční ovládání jeřábu. Dále na něm bude přepínač na 

PC nebo na ovládací panel. Pro návrh ovládacího panelu byly navrhnuty dvě varianty řešení. 

Tyto varianty jsou znázorněny na obrázku (obr. 45), kde jsou jinak rozmístěna různá tlačítka. 

Byla vybrána varianta A z důvodu lepšího přehledu. 

 

 

Obr. 45: Varianty řešení ovládacího panelu. 
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Vybraná varianta A ovládacího panelu je schematicky znázorněna na obrázku 

(obr. 46). Ovládací panel bude vybaven různými tlačítky a kontrolními diodami, které ukazují 

aktuální stav, co je v daném okamžiku v provozu. Dále bude vybaven displejem, který udává 

aktuální polohu jeřábu a nebo polohu od určitého výchozího bodu. Jednotlivá tlačítka, diody, 

přepínače a displeje jsou ukázány na schématu ovládacího panelu a budou dále vysvětleny 

jejich konkrétní funkce.  

 

 

Obr. 46: Schéma návrhu ovládacího panelu. 

 

Jednotlivé pozice z obrázku (obr. 46): 

 

1. zámek - ovládací panel (chod celého jeřábu) bude spouštěn pomocí klíče 

2. STOP - stop tlačítko vyřadí celý jeřáb z provozu, ovládá obsluha, když dojde nebo 

       by mělo dojít ke kolizi, zakázaným stavům nebo k újmě na zdraví. 

3. kontrolní diody - diody budou svítit, když bude příslušný krokový motor pod napětím 

         (zapínat se budou přes jistič) 

4. kontrolní diody - z těchto diod může svít pouze jedna, která dioda bude svítit, tak se 

          bude ovládat buď M - manuál, A - auto, PC - počítačem 

5. přepínač - přepínání na PC - počítač nebo na O.P. - ovládací panel (rozsvítí se  

       příslušná dioda) 

6. přepínač - přepínání na M - manuál nebo na A. - auto (rozsvítí se příslušná dioda) 

7. kontrolní dioda - dioda se rozsvítí, když jeřáb dojede na předem stanovenou polohu 
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8. kontrolní dioda - dioda se rozsvítí, když jeřáb bude přejíždět z jedné polohy na 

            druhou 

9. kontrolní dioda - nastaveny všechny konečné hodnoty a připraveno ke startu  

         (po vynulování souřadnic z displeje, pozice 20) 

10. kontrolní diody - z těchto diod může svítit pouze jedna, která dioda bude právě 

            svítit, tak je aktivní i příslušný displej a může být navolena  

            koncová poloha 

11. numerická klávesnice - umožňuje vpisovat koncové hodnoty polohy v jednotlivých 

          osách, které se následně vyobrazí na vedlejších displejích 

− písmena X, Y, Z - po zmáčknutí jednoho z písmen se rozsvítí příslušná 

kontrolní dioda a následně se může psát koncová 

poloha v této ose  

− symbol @ - vynuluje všechny tři osy 

− symbol # - spuštění chodu jeřábu po nastavení koncové polohy ve všech    

osách 

− symbol  ӿ  - charakterizuje desetinnou čárku na displeji 

12. globální souřadný systém (výchozí poloha jeřábu) - po stisknutí tlačítka najede jeřáb 

             tuto polohu 

13. lokální souřadný systém (pracovní pozice jeřábu) - po stisknutí tlačítka najede jeřáb 

             tuto polohu 

14. reset - po najetí na jinou souřadnici než je lokální s. s. a následně zmáčknutí tlačítka 

    RESET se změní lokální souřadný systém na tuto novou souřadnici 

15. zdvih břemene - ruční ovládání zdvihu břemene v ose Z 

16. pojezd mostu - ruční ovládání pojezdu mostu v ose X 

17. pojezd kočky - ruční ovládání pojezdu kočky v ose Y 

18. kontrolní diody - dioda se rozsvítí pouze, když jeřáb dojede ke koncovému snímači  

19. reset - po najetí na jinou souřadnici než je globální s. s. a následně zmáčknutí  

    tlačítka RESET se změní globální souřadný systém na tuto novou souřadnici 

 

 

Obr. 47: Lokální a globální souřadný systém. 
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20. displeje AUTO - navolí se koncová poloha jeřábu 

21. displeje MANUÁL - slouží pro najetí jeřábu (ručně) do požadované polohy 

            - aktuální poloha, která je nezávislá na pozici krokových motorů 

            - navolená koncová poloha u displejů AUTO, tak tyto   

              displeje jsou aktivní. 

 

Tlačítka RESET na obrázku (obr. 46) s pozicemi 14 a 19. budou chráněny proti 

náhodnému zmáčknutí (např. budou tlačítka chráněna krytem). Dále je na obrázku (obr. 47) 

znázorněn lokální a globální souřadný systém pojezdu jeřábového mostu a kočky. 

 

6.2. Řídící jednotka  
 

Ke každému třífázovému krokovému motoru bude přidělena samostatná řídící 

jednotka, protože řídící jednotka dokáže řídit pouze jen jeden krokový motor. Řídící jednotky 

byly vybrány od stejné firmy jako třífázové krokové motory, Pan-electronics, s.r.o. [7]. Řídicí 

jednotka krokového motoru typu SD3 je nová řada digitálních řídících jednotek, která je 

určena výhradně pro třífázové krokové motory. Vyrábí se v malém kompaktním provedení 

a s volbou vhodného krokového motoru vytváří výkonný a velmi účinný pohonný systém. 

 

Řídící jednotky řady SD3 mají přepínatelné napájecí napětí 230Vac / 115Vac 

a zabudovaný síťový filtr. Přístroje se vyrábí ve dvou výkonových variantách 350W a 750W. 

Základní provedení SD3-26D nepotřebuje napájecí napětí, ale jednotky SD3-26R a SD3-28 

ještě vyžadují napájecí napětí 24Vdc. Pro výchozí nastavení parametrů pohonu a simulaci 

jednotlivých funkcí je k dispozici servisní program BLCT (Berger Lahr Commissioning Tool). 
 

Tyto řídící jednotky disponují řadou kontrolních a monitorovacích funkcí a jsou také 

vybaveny vstupy a funkcemi pro bezpečný stop kategorie 0 a 1 podle EN-60204-1. 

 

V závislosti na předešlém výběru třífázových krokových motorů byly vybrány 

příslušné řídicí jednotky krokového motoru SD3-28A-U25 od stejné firmy [14], znázorněna 

na obrázku (obr. 48). V tabulce (tab. 13) je znázorněno, že pro vybrané třífázové krokové 

motory typu VRDM může být použita stejná řídící jednotka. 

 

Tab. 13: Řídící jednotka k danému krokovému motoru [14]. 

 
 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 
NÁVRH LABORATORNÍHO MODELU MOSTOVÉHO JEŘÁBU                            Bc. PAVEL ŠPONAR 
 

51 

 

Obr. 48: Řídicí jednotka krokového motoru SD3-28A-U25 [14]. 

 

Řídicí jednotka krokového motoru SD3-28A-U25 
 

Tyto řídící jednotky jsou s funkcemi pro polohování z bodu do bodu, rychlostní režim, 

sekvenční režim, oscilátorový režim, referenční pojezdy a ruční pojezdy. Povely se zadávají 

komunikací přes obvyklá komunikační rozhraní :Jednotky SD3-28 mohou být použity i pro 

krokové motory s enkodérem a nebo brzdou. SD3-28A má dvě rozhraní CAN-bus 

(CANopen) a RS-485 (Modbus RTU). 

 

Parametry řídicí jednotky krokového motoru SD3-28A-U25 

 

- jmenovitý výkon 350 W, pro krokové motory do 6 Nm 

- komunikační rozhraní : RS-485 (Modbus), CANopen 

- signálové rozhraní : Impuls/Směr 

- možnost zadávání sekvencí MSM (Motion Sequence Mode)  

- možnost ručního polohování (JOG) 

 -vstupy pro bezpečný STOP a pro HALT 

 -zabudovaný síťový filtr a ovladač brzdy motoru 

 -napájecí napětí : 230 Vac a 24 Vdc 

 

Připojovací rozměry k řídicí jednotce SD3 - 28A - U25 jsou znázorněny na obrázku 

(obr. 49) a v tabulce (tab. 14). 
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Obr. 49. Připojovací rozměry řídící jednotky SD3-28A-U25 [14]. 

 

Tab. 14: Připojovací rozměry řídící jednotky SD3-28A-U25 [14]. 

typ 
a b c G H J K  Hmotnost 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 

SD3-28A-U25 72 145 140 60 121,5 5 18,5 1,1 

 

Na obrázku (obr. 50) je detail přední části řídící jednotky SD3 - 28A - U25. Řídící 

jednotka se může ovládat i bez PC. Pro využití jeřábu by to nebylo moc praktické, protože 

by byl ovládán jednotlivě každý motor. Různá tlačítka jsou vysvětlena pod obrázkem 

(obr. 50) a jejich příslušná funkce. 

 

 

Obr. 50: Ovládání na řídící jednotce [14]. 

 

Jednotlivé pozice z obrázku (obr. 50): 

1. stavové LED diody 

2. ESC: - Zavřít menu nebo parametru 

- Návrat z zobrazené na poslední uloženou hodnotu 
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3. ENT: - Vyvolání menu nebo parametru 

- Uložení zobrazené hodnoty v EEPROM 

4. šipka dolů - Změnit na další menu nebo parametru 

  - Snížení zobrazené hodnoty 

5. šipka nahoru - Přepnout do předchozího menu nebo parametru 

 - Zvýšení zobrazené hodnoty 

6. Červená LED na: meziobvodu pod napětím 

7. Zobrazení stavu 

 

6.3. Zapojení krokového motoru k PC  
 

Na obrázku (obr. 51) je znázorněno schéma zapojení krokového motoru k PC. Pro 

každou osu je přiřazena jedna řídící jednotka. Pro pojezd mostu (osa X), pojezd kočky 

(osa Y) a zdvihové ústrojí (osa Z). 

 

 

Obr. 51: Schéma zapojení krokového motoru k PC. 

 

Celý chod laboratorního modelu mostového jeřábu bude ovládán buď z PC nebo 

z ovládacího panelu. Mezi PC a ovládacím panelem se bude přepínat na ovládacím panelu 

viz obrázek výše (obr. 46) pozice 5. Propojení PC a ovládacího panelu bude síťovým 

kabelem LAN z důvodu přenosu informace o poloze jeřábu (případné změny globálního 

a lokálního souřadného systému a okamžité polohy jeřábu) tak, aby nedocházelo po každém 

přepnutí mezi PC a ovládacím panelem k vynulování souřadného systému celého jeřábu. 
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Propojení mezi PC nebo ovládacím panelem a řídící jednotkou bude převodníkem 

RS485. Toto propojení převodníkem RS485 je znázorněno na obrázku (obr. 52). Pro každou 

řídící jednotku bude jeden převodník. Převodník RS485 byl vybrán od stejné firmy jako byly 

vybrány krokové motory a řídící jednotky [14] 

 

 

Obr. 52: Převodník RS-485 [14]. 

 

Na PC nebo na ovládacím panelu se zadá konečná poloha jeřábu a přes převodník 

se data nahrají do řídící jednotky. Řídící jednotka pak dá impulz krokovému motoru, který 

doveze jeřáb na požadovanou polohu.  

 

Aby nedošlo ke kolizi, tak je před koncový doraz umístěn koncový snímač. Koncový 

snímač má zajistit, aby jeřáb nenajel až na koncové dorazy. Když jeřáb najede na polohu 

koncového snímače, koncový snímač dá signál řídící jednotce, a ta ihned vypne příslušný 

krokový motor. 

 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 
NÁVRH LABORATORNÍHO MODELU MOSTOVÉHO JEŘÁBU                            Bc. PAVEL ŠPONAR 
 

55 

6 Průhyb mostu 

Ověření průhybu mostu bylo provedeno za pomocí MKP (metodou konečných prvků) 

v programu I-deas. Pro zjednodušení budou počítány průhyby jen dvou profilů 50x50L (mm) 

o délce 2240 mm. Celý most i se všemi potřebnými komponenty (pojezd mostu, pojezd 

kočky a zdvihové ústrojí) je znázorněn na obrázku (obr. 53). V místě styku s pojezdem mostu 

budou umístěny podpory, jeřábová kočka bude nahrazena osamělými silami a uchycení 

pojezdového mostu bude nahrazeno osamělou silou. 

 

 

Obr. 53: Most jeřábu 

 

Na obrázku (obr. 54) jsou znázorněny dva profily 50x50L, které budou spočítány 

na ohyb. Jelikož nás nejvíce zajímá průhyb mostu a ne deformace průřezu a napětí 

v hliníkových profilech, proto bude počítán průhyb pomocí prutového modelu, který je 

dostačující pro tuto operaci. Na obrázku (obr. 54) je znázorněn prutový model mostu 

s podporami (A, B, C, D). U podpor je zakázán pohyb translační ve všech třech osách, 

rotační pohyb je zakázán v ose X a v ose Z, v ose Y je pohyb rotační povolen. Zatížení 

od jeřábové kočky bude nahrazeno osamělými silami, které znázorňují síly (F1) a uchycení 

pojezdového motoru bude také nahrazeno osamělou silou (F2).  
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Obr. 54: Prutový model v programu I-deas. 

 

Na obrázku (obr. 55) je znázorněno rozmístění sil a podpor na dva profily mostu. 

Jeřábová kočka má hmotnost celkem 24 kg (se zdvihovým ústrojím a s břemenem). 

Jednotlivé síly F1 jsou umístěny na rozvoru a rozchodu kočky, tedy v místě dotyku kolečka 

s profilem. Znázorněná síla F1 má čtvrtinovou hmotnost než hmotnost celé jeřábové kočky, 

tedy F1 = 60 N. Hmotnost uchycení pojezdového motoru je F2 = 55 N.  

 

 

Obr. 55: Rozmístění sil a podpor na profily mostu. 

 

Profil 50x50L byl nejprve namodelovaný v programu Inventor a pak byl převeden 

do programu I-deas, ve kterém byl zatížen silami (F1, F2) a ustaven do podpor (A, B, C, D) 

viz obrázek (obr. 54). Po ustavení profilu do podpor a následném zatížení proběhl výpočet. 

Maximální napětí bylo 10,9 MPa a maximální průhyb byl 1,39 mm, tento průhyb se nacházel 

pod silami F1, viz příloha 2. V této příloze 2. je černou barvou znázorněn původní profil 

a barevně je znázorněn profil po zatížení (průhyb mostu). 
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7 Stavba laboratorního modelu mostového je řábu 

 V této kapitole bude znázorněn výsledek stavby laboratorního modelu mostového 

jeřábu na VUT v Brně na fakultě strojního inženýrství. Stavba byla realizována pouze 

z konstrukčního hlediska. Z nedostatku času se nestihlo realizovat zapojení krokových 

motorů k PC a ovládacímu panelu. Na obrázku (obr. 56) je znázorněn celý mostový jeřáb jak 

vypadá z konstrukčního hlediska.  

 

 

Obr. 56: Laboratorní model mostového jeřábu na VUT. 

 

Konstrukční řešení laboratorního modelu mostového jeřábu se skládá z několika částí 

(uchycení motoru k pojezdu mostu, uchycení ložiska pro průběžnou hřídel, jeřábová kočka 

se zdvihacím zařízením, uchycení ozubeného pastorku k motoru přes pružnou spojku, 

jeřábový most), tyto části jsou vyobrazeny v příloze 3.  
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout laboratorní model mostového jeřábu 

o maximální nosnosti 10 kg a pracovním prostoru 2 m x 3 m x 2 m. Tento model bude 

využíván na ÚADI k identifikaci silových účinků a k verifikaci řídících algoritmů 

automatizovaného jeřábu. Laboratorní model mostového jeřábu vznikl za podpory 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z Fondu rozvoje vysokých.  

 

Při sestavování modelu byly zadány tři požadavky. Prvním požadavkem byla co 

nejnižší hmotnost, proto nosníky pro pojezd mostu a pro pojezd kočky byly navrženy 

z hliníkových profilů. Většina součástí byla vyrobena z hliníkových slitin (EN AW 6063). Jen 

ty součásti, na kterých byla vyžadována velká zátěž (např. hřídele pojezdů mostu a kočky) 

byly vyrobeny z ocele. Druhým požadavkem byla schopnost jeřábu přesně nastavit svoji 

polohu a tuto polohu i přes působící síly udržet, proto byly navrženy krokové motory pro oba 

pojezdy a pro zdvihové ústrojí. Ke každému krokovému motoru byla navržena řídící 

jednotka. Řídící jednotky jsou propojeny s PC nebo s ovládacím panelem. Z PC nebo 

z ovládacího panelu bude ovládán celý chod laboratorního modelu mostového jeřábu. Třetí 

podmínkou bylo co největší využití daného prostoru, tedy pojezdů mostu a kočky. Proto most 

i kočka přejíždí přes okraje a zdvihové ústrojí bylo uloženo na střed jeřábové kočky, aby byl 

využit maximálně tento prostor. 

 

Pro pojezd mostu a jeřábové kočky bylo navrhnuto několik variant viz kapitola 3. Most 

a jeřábová kočka jsou vedeny ozubeným hřebenem, po kterém se odvaluje ozubený 

pastorek. Aby nedocházelo ke zpříčení mostu, byla zvolena průběžná hřídel (šestihranná 

tyč), na obou koncích uložena v ložiskových jednotkách. Volený typ ložiskových jednotek byl 

hlavně z důvodu jejich nízké hmotnosti. Přenos kroutícího momentu z hřídele krokového 

motoru na průběžnou hřídel zajišťuje ozubený řemen. Aby bylo zachováno stejné pootočení 

z hřídele motoru na průběžnou hřídel, byl zvolen převodový poměr 1:1, tedy řemenice 

o stejném průměru a stejným počtem zubů. 

 

Z důvodu časově náročného sestavení celého mostového jeřábu bude sestrojen jen 

konstrukčně a zapojení krokových motorů bude provedeno v nejbližší době. 
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Seznam použitých symbol ů 

Veličina Název veli činy Jednotka 
a osová vzdálenost [mm] 

a1 skutečná osová vzdálenost [mm] 
d průměr lana [mm] 
dw výpočtový průměr řemenice [mm] 
dw1 výpočtový průměr řemenice [mm] 
dw2 výpočtový průměr řemenice [mm] 
D průměr bubnu [mm] 

Dmax maximální průměr bubnu [mm] 
Fj jmenovitá únosnost lana [N] 
Fl jmenovitá únosnost vybraného lana [N] 
FO osová síla v laně [N] 
F1 zatěžující síla (čtvrtinová hmotnost kočky) [N] 
F2 zatěžující síla (hmotnost uchycení pojezdového motoru) [N] 
g tíhové zrychlení [m/s2] 
i převodový poměr [-] 
k skutečná bezpečnost lana [-] 
k1 součinitel bezpečnosti lana [-] 
K koeficient přepočtu osové vzdálenosti [-] 
l výpočtová délka ozubeného řemene [mm] 
L délka bubnu [mm] 
Lb délka bubnu [mm] 

Lmin minimální délka bubnu [mm] 

Lw délka ozubeného řemene [mm] 
mb hmotnost břemene [kg] 
mkl hmotnost kladky [kg] 
ml hmotnost lana [kg] 

Mk kroutící moment krokového motoru 3-fázového [Nm] 

n počet nosných lan [-] 

O obvod bubnu [mm] 
Qd zatížení od svislých setrvačných sil [kg] 
Qs zatížení lana od statických sil [kg] 
vz rychlost zdvihu [m/s] 
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Příloha 1 

 
 

Př. 1: Rozměry ovládacího stolku. 
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Příloha 2 

 
Př. 2: Průhyb mostu (spočítán v programu I-deas). 
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Příloha 3 
 

 
Př. 3.1: Uchycení motoru k pojezdu mostu. 

 

 

 
Př. 3.2: Uchycení ložiska pro průběžnou hřídel. 
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Př. 3.3: Jeřábová kočka se zdvihacím zařízením. 

 

 

 
Př. 3.4: uchycení ozubeného pastorku k motoru přes pružnou spojku. 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 
NÁVRH LABORATORNÍHO MODELU MOSTOVÉHO JEŘÁBU                            Bc. PAVEL ŠPONAR 
 

70 

 
Př. 3.5: Jeřábový most. 


