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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá výpočtem a konstrukčním návrhem samosvorného 

diferenciálního kladkostroje s nosností 600 kg a zdvihem 3,7 m. Po stručném rozdělení 

kladkostrojů dle různých kritérií a jejich popisu následuje podrobnější popis zvolené 

konstrukce diferenciálního kladkostroje. Dále práce obsahuje výpočet řetězových kol dle 

příslušné normy, volbu řetězu, volbu ložisek, posouzení mezí a bezpečnosti samosvornosti a 

důležité pevnostní výpočty se zohledněním ruční obsluhy. K práci je přiložena výkresová 

dokumentace dle zadání. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

diferenciální kladkostroj, kladnice, kladka, řetězové kolo, samosvornost, převodový poměr 

ABSTRACT 

This bachelor’s thesis deals with the calculation and construction proposal of self-locking 

differential tackle with lifting capacity of 600 kg and lift of 3.7 m. After a short division of 

tackles according to various criteria and their description is followed by a more detailed 

description of the chosen construction of the differential tackle. The thesis includes the 

calculation of the sprockets according to the relevant norm, the choice of the chain, bearing 

selection, assessment limits and safety self-locking and important strength calculations taking 

into account the manual manipulation. There is the drawing documentation according to the 

topic of the bachelor’s thesis. 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
Cílem této bakalářské práce je dle zadaných parametrů navrhnout samosvorný diferenciální 

kladkostroj, navrhnout nosnou konstrukci a provést důležité pevnostní výpočty s přihlédnutím 

k ruční obsluze kladkostroje. 

Kladkostroj je soustava pevných a volných kladek spojených lanem nebo řetězem. Jedná se o 

jednoduchý stroj určený k přepravě těžkých břemen nebo montážním pracím za použití 

ručního nebo elektrického pohonu. Je vybaven příslušenstvím k uchycení břemene např. 

hákem, okem atd. Má malé rozměry a poměrně malou hmotnost. Kladky s bočnicemi a hákem 

jsou spolu spojeny v jeden celek nazývající se kladnice.  
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1 ROZDĚLENÍ KLADKOSTROJŮ 
 

1.1 ROZDĚLENÍ DLE OVLÁDÁNÍ 

- Ruční 

- Elektrické 

1.2 ROZDĚLENÍ DLE HNACÍHO PRVKU 

- Lanové 

- Řetězové 

1.3 ROZDĚLENÍ DLE KONSTRUKCE 

- násobný 

- šroubový    

- se šnekovým převodem 

- s čelními koly 

- diferenciální 

1.3.1 NÁSOBNÝ KLADKOSTROJ 

Dělí se na dvě skupiny. Na kladkostroje pro konopná lana a kladkostroje pro ocelová lana. 

Kladkostroj může mít jednu nebo dvě nebo tři kladky. Tyto kladkostroje nemohou dosáhnout 

velkého převodu. Pro jejich poměrně značné pasivní odpory nejsou příliš vhodné pro ruční 

pohon. Se vzrůstajícím počtem kladek klesá účinnost. Nevýhodou je jejich nesamosvornost a 

značná síla v laně při zvedání břemene. Přesto jsou konstruovány až do nosnosti 8000 kg. 

Obr. 1.1 Násobný kladkostroj se třemi kladkami [4] 
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ROZDĚLENÍ KLADKOSTROJŮ 

 
1.3.2 ŠROUBOVÝ KLADKOSTROJ 

Dosahuje velkého převodu při relativně malých rozměrech i malé hmotnosti. 

KLADKOSTROJ SE ŠNEKOVÝM PŘEVODEM 

Jeho velký převodový poměr lze zdvojnásobit použitím volné kladky. Kladkostroj má malou 

účinnost z důvodu značného tření ve šnekovém soukolí. Výhodou je jeho samosvornost. 

Zvedacím prvkem je řetěz, a to článkový nebo kloubový (Gallův). Dle [4] jsou tyto 

kladkostroje používány pro nosnosti 0,5 až 25 tun a zdvihy do 10 metrů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.2 Šroubový kladkostroj se šnekovým převodem [4] 
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ROZDĚLENÍ KLADKOSTROJŮ 

 
KLADKOSTROJ S ČELNÍMI KOLY 

Převod bývá uskutečněn přes dva nebo tři páry čelních ozubených kol. Oproti kladkostroji se 

šnekovým převodem má tento kladkostroj při stejném převodu větší hmotnost a větší 

účinnost, takže je třeba menší poháněcí síly. Dle [4] se kladkostroj používá pro nosnosti 0,25 

až 10 tun a zdvihy do 10 metrů. Při menší únosnosti (kolem 2,5 tuny) mívá kladkostroj volnou 

kladku. Zvedací prvkem je článkový řetěz.   

 

 

1.3.3 DIFERENCIÁLNÍ KLADKOSTROJ 

Diferenciální (Westonův) kladkostroj se skládá z pohyblivé kladnice o jedné kladce bez 

ozubení, na níž je zavěšeno břemeno, a z pevné kladnice o dvou spolu v jediný celek 

spojených ozubených kladkách různého poloměru R a r. Kolem těchto tří kladek je ovinut 

nekonečný řetěz tak, že tvoří dvě smyčky. Jedna je obtočená kolem spodní kladky, druhá 

volná, za jejíž jednu větev se tahá, když se břemeno zdvihá, za druhou, když se spouští. Řetěz 

je zároveň nosným i poháněcím prvkem. 

Výhody diferenciálního (Westonova) kladkostroje jsou jeho značný převod, samosvornost a 

velká jednoduchost konstrukce. Nevýhoda je poměrně rychlé opotřebování řetězu. 

 

 

Obr. 1.3 Schéma kladkostroje s čelními ozubenými koly s popisem 
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ROZDĚLENÍ KLADKOSTROJŮ 

 
PRINCIP DIFERENCIÁLNÍHO KLADKOSTROJE 

Dvojitá kladka, otáčí se jako jeden celek, větší kladka poloměru R, počet zubů Z1 , menší 

kladka poloměru r, počet zubů z2 , zpravidla Z1 – z2 =1÷2 zuby. Zatáhneme-li ve směru síly 

FZ o dráhu        , dvojitá kladka se pootočí o 360°, oblouk řetězu, na kterém visí 

kladka dolní kladnice, se zkrátí o            , protože nosné průřezy řetězu jsou dva, 

břemeno G se zvedne o 
 

 
              . [2] 

 

 

Obr. 1.4 Schéma diferenciálního kladkostroje s popisem 
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KONSTRUKCE DIFERENCIÁLNÍHO KLADKOSTROJE 

 

2 KONSTRUKCE DIFERENCIÁLNÍHO KLADKOSTROJE 
 

Při návrhu konstrukce diferenciálního kladkostroje byl kladen důraz na jednoduchou výrobu a 

montáž jednotlivých dílů. S přihlédnutím k ruční obsluze kladkostroje je důležité udržet 

ovládací síly v nízkých mezích. To vyžaduje velký převod kladkostroje, což v důsledku vede 

k větší velikosti dvojité kladky. Nosná konstrukce kladkostroje je kontrolována na zatížení s 

míjivým průběhem napětí. Na obrázku níže je vyobrazena vlastní konstrukce diferenciálního 

kladkostroje. 

 

 

2.1 ČLÁNKOVÝ ŘETĚZ 

Pro zadanou nosnost kladkostroje byl dle [12] zvolen krátkočlánkový kalibrovaný řetěz pro 

účely zdvihání třídy 8 dle ČSN EN 818-2. Řetěz je spojen v nekonečnou smyčku a plní hnací 

i nosnou funkci. Parametry řetězu jsou uvedeny v Tab. 1. 

Tab. 1 Parametry řetězu [12] 

Tloušťka Rozteč 
Šířka vnitřní a 

vnější Hmotnost Nosnost 
Zatížení 

d p w1 min w2 max Zkušební Trhací 

mm mm mm mm kg/m kg kN kN 

6 18 7,8 22,2 0,8 1120 28,3 45,2 

Obr. 2.1 Vlastní konstrukce diferenciálního kladkostroje 
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KONSTRUKCE DIFERENCIÁLNÍHO KLADKOSTROJE 

 

 

2.2 ŘETĚZOVÉ KLADKY 

2.2.1 DVOJITÁ KLADKA 

Dvojitá kladka je vyrobena jako odlitek z šedé litiny. Její rozměry jsou vypočteny dle normy 

ČSN 01 4805 pomocí vstupních parametrů zvoleného řetězu a zvoleného počtu zubů, které 

byly voleny s ohledem na dodržení podmínky samosvornosti. Obrobeny jsou pouze náboj 

kladky a boční stykové plochy. Materiál kladky je 0.6020 (42 2420.2 dle ČSN) dle ČSN EN 

10027-2. Počet zubů většího kola je 40, menšího 39. 

 

 

Obr. 2.2 Rozměry řetězu [12] 

Obr. 2.3 Dvojitá kladka 
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KONSTRUKCE DIFERENCIÁLNÍHO KLADKOSTROJE 

 
2.2.2 KLADKA DOLNÍ KLADNICE 

Kladka dolní kladnice je rovněž odlita z šedé litiny, obroben je pouze náboj kladky a boční 

stykové plochy. Rozměry kladky jsou navrženy dle normy ČSN 01 4805 pomocí vstupních 

parametrů řetězu. Materiál kladky je 0.6020 (42 2420.2 dle ČSN) dle ČSN EN 10027-2. 

 

2.3 ČEPY KLADEK 

Čep dvojité kladky je nosný prvek spojující tuto kladku s rámem horní kladnice. Byl vyroben 

obráběním z materiálu 1.0060 (11 600 dle ČSN) dle normy ČSN EN 10027-2. V čepu jsou 

vyrobeny drážky pro aretaci čepu pomocí normalizované přídržky dle ČSN 02 2702. 

 Čep kladky dolní kladnice je nosný prvek spojující tuto kladku s rámem dolní kladnice. Čep 

byl vyroben obráběním z materiálu 1.0060 (11 600 dle ČSN) dle normy ČSN EN 10027-2. 

V čepu jsou vyrobeny drážky pro jeho aretaci pomocí normalizované přídržky.  

                                       

Obr. 2.5 Čep a) dvojité kladky, b) kladky dolní kladnice 

Obr. 2.4 Kladka dolní kladnice 

a) b) 
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KONSTRUKCE DIFERENCIÁLNÍHO KLADKOSTROJE 

 
2.4 PŘÍČNÍKY 

Oba příčníky jsou vyrobeny jako výkovky s následným obráběním funkčních ploch. Příčníky 

jsou zatíženy tíhovou silou od matice háku. Materiál příčníků je 1.0070 (11 700 dle ČSN) dle 

normy ČSN EN 10027-2. 

 

2.4.1 PŘÍČNÍK HORNÍ KLADNICE 

Příčník horní kladnice má ve svých čepech vyrobeny stejné drážky jako u čepů kladek 

k aretaci příčníku proti pootočení. Samotným příčníkem prochází otvor pro hák. V příčníku je 

ještě vyroben neprůchozí otvor pro středící nákružek matice háku.  

2.4.2 PŘÍČNÍK DOLNÍ KLADNICE 

Příčník dolní kladnice má v čepech vyrobeny drážky po celém obvodu pro normalizovanou 

přídržku dle ČSN 02 2702, aby se mohl příčník natáčet kolem osy čepů. Příčníkem opět 

prochází otvor pro hák. V příčníku je tentokrát vyroben neprůchozí otvor pro zasazení 

axiálního kuličkového ložiska.  

 

2.5 LOŽISKA 

2.5.1 KLUZNÁ LOŽISKA KLADEK 

Kluzné ložisko dvojité kladky PCM 252840B s vnitřním průměrem 25 mm, vnějším 

průměrem 28 mm a délce 40 mm z kompozitního materiálu bylo zvoleno z důvodu možnosti 

samomazného provozu, čímž odpadá nutnost mazání. To zajišťuje bezúdržbový provoz. 

Z důvodu velké délky náboje dvojité kladky jsou použity dvě ložiska délky 40 mm za sebou. 

Kluzné ložisko kladky dolní kladnice PCM 252850B s vnitřním průměrem 25 mm, vnějším 

průměrem 28 mm a délce 50 mm z kompozitního materiálu bylo zvoleno ze stejných důvodů 

jako ložisko dvojité kladky. 

Obě ložiska byly voleny dle katalogu firmy SKF [11]. Kontrolní výpočet ložisek viz kap. 6.6 

 

Obr. 2.6 Příčník a) horní kladnice, b) dolní kladnice 
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KONSTRUKCE DIFERENCIÁLNÍHO KLADKOSTROJE 

 
2.5.2   AXIÁLNÍ LOŽISKO 

Je uloženo v příčníku a matici dolní kladnice, umožňuje natáčení háku kolem osy svého dříku. 

Jedná se o axiální kuličkové ložisko. Volba ložiska viz kap. 6.5. 

 

2.6 RÁM KLADKOSTROJE 

 

2.6.1 RÁM HORNÍ KLADNICE 

Rám tvoří svarek skládající se z bočnice a krytování. Krytování slouží k ochraně před 

nečistotami a zejména ke zvýšení bezpečnosti. Zároveň však vyztužuje nosnou část rámu. 

Bočnice i kryt jsou vyrobeny jako výpalky z plechu o tloušťce 6 mm pro bočnici a plechu o 

tloušťce 2 mm pro kryt. Obráběny jsou pouze otvory pro čep kladky a příčník a závitové 

otvory pro připevnění normalizovaných přídržek. Spojením dvou těchto svarků rámu pomocí 

čepů kladky, příčníku a rozpěrných šroubů vzniká nosná konstrukce horní kladnice. Bočnice i 

kryt jsou z materiálu 1.0039 (11 375 dle ČSN) dle normy ČSN EN 10027-2, který má 

zaručenou svařitelnost. 

2.6.2 RÁM DOLNÍ KLADNICE 

Rám dolní kladnice je vyroben stejně jako horní rám včetně tloušťek plechů bočnice a krytu. 

Spojením dvou těchto svarků rámu pomocí čepů kladky, příčníku a rozpěrných šroubů vzniká 

nosná konstrukce dolní kladnice. Bočnice i kryt jsou z materiálu 1.0039 (11 375 dle ČSN) dle 

normy ČSN EN 10027-2, který má zaručenou svařitelnost. 

 

Obr. 2.7 Rám kladkostroje a) horní kladnice, b) dolní kladnice 
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KONSTRUKCE DIFERENCIÁLNÍHO KLADKOSTROJE 

 
2.7 ROZPĚRNÉ ŠROUBY KRYTŮ 

Rozpěrné šrouby slouží jako výztuha krytů a zároveň zabraňují vypadnutí řetězu z kladky. 

Rozpěrné šrouby krytů jsou vyrobeny obráběním z materiálu 1.0039 (11 375 dle ČSN) dle 

normy ČSN EN 10027-2. Šrouby mají na koncích závit M10. 

2.8 HÁKY JEDNODUCHÉ 

Materiál a nosnost háků byly určeny na základě volby pevnostní třídy a provozní skupiny 

jeřábu dle [13]. Z určené nosnosti se potom zvolila velikost háku dle [13]. Podle literatury [3] 

se u háků do nosnosti 12,5 t používá metrický závit, u háků nad 12,5 t lichoběžníkový. Pro 

zadané zatížení byl zvolen hák o velikost 1, pevnostní třídy P, provozní skupiny 4m dle [14] a 

nosnosti 1000 kg. Oba háky z materiálu 1.0562 (StE 355 dle DIN) dle normy ČSN EN 10027-

2 jsou výkovky, obráběn je pouze dřík. Závit háků je M24. Drážky na konci dříku háků viz 

kap. 2.9. 

Hák horní i dolní kladnice je skoro totožný až na délku obrobení dříku. Tato délka obrobení 

dříku háku odpovídá u háku horní kladnice výšce příčníku, protože je hák přišroubován na 

pevno k příčníku a tím je zamezeno otáčení háku. U háku dolní kladnice je délka obrobení 

dříku háku větší o 1,5 mm než je výška příčníku dolní kladnice, to zajišťuje axiální vůli háku 

v příčníku a umožňuje jeho otáčení na axiálním ložisku.  

Obr. 2.8 Rozpěrný šroub 

Obr. 2.9 Hák dolní kladnice 
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a) b) 

2.9 MATICE HÁKŮ 

Jedná se o nenormalizované součásti z materiálu 1.0060 (11 600 dle ČSN) dle normy ČSN 

EN 10027-2 přizpůsobených rozměrům a tvaru příčníku. Ve své horní části mají matice 

drážky pro nasazení plochého klíče velikosti 46 mm. Na čele matic je průchozí drážka, která 

se po zašroubování matice na konec závitu háku kryje s průchozí drážkou v háku. Do této 

souvislé drážky se vloží pojistka matice, která se zajistí dvěma šrouby M5 zašroubovanými do 

těla matice. Souvislá drážka se vyrábí po smontování příčníku, háku a matice, aby se 

docílilo překrytí drážky v matici a háku. 

                                              

Obr. 2.10 Matice a) háku horní kladnice, b) háku dolní kladnice    

2.9.1 MATICE HÁKU HORNÍ KLADNICE 

Matice horní kladnice o průměru 54 mm a délce 23 mm je vyrobena třískovým obráběním. 

Má středící nákružek pro usazení do příčníku. 

2.9.2 MATICE HÁKU DOLNÍ KLADNICE 

Matice dolní kladnice o průměru 54 mm a délce 30,5 mm je vyrobena obráběním. Matice je 

opřená o kuličkové axiální ložisko, které je svou druhou částí uloženo v příčníku dolní 

kladnice. Matice slouží zároveň jako kryt tohoto ložiska. 

2.10 DISTANČNÍ KROUŽKY 

Distanční kroužky s vnitřním průměrem 25 mm, vnějším průměrem 44 mm a tloušťkou 2 mm 

a 3 mm slouží k vymezení vůle mezi bočnicí a kladkou. Protože se dávají z obou stran kladky, 

rovněž se jimi kladka vystředí. U dvojité kladky jsou použity kroužky o tloušťce 3 mm a u 

kladky dolní kladnice kroužky o tloušťce 2 mm. Distanční kroužky s vnitřním průměrem 25 

mm, vnějším průměrem 28 mm a tloušťkou 2 mm slouží k vymezení vůle mezi bočnicí a 

příčníkem. Protože se dávají s obou stran příčníku, rovněž se jimi příčník vystředí. Jsou užity 

u příčníku horní i dolní kladnice. Kroužky jsou obráběné z materiálu 1.0039 (11 375 dle 

ČSN) dle normy ČSN EN 10027-2. 

                                            

Obr. 2.11 Distanční kroužek a) dvojité kladky, b) příčníků 

a) b) 
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3 VÝPOČTY KLADEK 

3.1 DVOJITÁ KLADKA 

3.1.1 VĚTŠÍ KOLO DVOJITÉ KLADKY 

Roztečný průměr D1 

     
 

    
   
  
 
 

 

  
 

    
   
  
 
 

 

        

     
  

    
   
   

 

 

  
 

    
   
   

 

 

 

             

Rozteč řetězu p = 18 mm [12] 

Průměr článku řetězu d = 6 mm [12] 

Počet zubů většího kola dvojité kladky Z1 = 40 

 

(3.1)  

 

Obr. 3.1 Rozměry počítaných řetězových kol [1] 
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Průměr hlavové kružnice Da1 

                    

                 

               

(3.2)  

Roztečný průměr většího kola dvojité kladky D1 = 458,52 mm 

 

Dolní průměr drážky Df1 

                   

                  

              

(3.3)  

Vzdálenost lůžka od středu kola k1 = 225,95 mm 

Největší šířka článku řetězu w2 = 22,2 mm [12] 

 

Vzdálenost lůžka od středu kola k1 

             
   

  
      

   

  
               

              
   

  
      

   

  
         

             

(3.4)  

 

Vzdálenost středů oblouků lůžka h1 

                   

               

           

(3.5)  
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Vůle v lůžku v1 

          

Vůle volena dle [1] tab. 2    

(3.6)  

 

Šířka drážky c1 

                 

          

           

(3.7)  

 

Minimální šířka věnce smin1 

                          

                 

               

(3.8)  

Z rozmezí (1,2 ÷2) byla zvolena hodnota 1,6. 

 

Poloměr oblouků lůžka R11 

                         

                     

            

(3.9)  

Vůle v lůžku v1 = 1,5 mm 

 

Patní poloměr zubu R21 

                 

          

          

 

(3.10)  
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Hlavový poloměr zubu R31 

    
    
    

                     

    
        

    
               

             

(3.11)  

 

3.1.2 MENŠÍ KOLO DVOJITÉ KLADKY 

Roztečný průměr D2 

     
 

    
   
  
 
 

 

  
 

    
   
  
 
 

 

        

     
  

    
   
   

 

 

  
 

    
   
   

 

 

 

             

Rozteč řetězu p = 18 mm [12] 

Průměr článku řetězu d = 6 mm [12] 

Počet zubů menšího kola dvojité kladky z2 = 39 

 

(3.12)  

Průměr hlavové kružnice Da2 

                    

                 

               

(3.13)  
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Dolní průměr drážky Df2 

                   

                  

               

(3.14)  

Vzdálenost lůžka od středu kola k2 = 220,21 mm 

Největší šířka článku řetězu w2 = 22,2 mm [12] 

 

Vzdálenost lůžka od středu kola k2 

             
   

  
      

   

  
               

              
   

  
      

   

  
         

             

(3.15)  

 

Vzdálenost středů oblouků lůžka h2 

                   

               

           

(3.16)  

 

Vůle v lůžku v2 

          

Vůle volena dle [1] tab. 2     

(3.17)  

 

Šířka drážky c2 

                 

          

           

(3.18)  
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Minimální šířka věnce smin2 

                          

                 

               

(3.19)  

Z rozmezí (1,2 ÷2) byla zvolena hodnota 1,6. 

 

Poloměr oblouků lůžka R12 

                         

                     

            

(3.20)  

 

Patní poloměr zubu R22 

                 

          

          

 

(3.21)  

Hlavový poloměr zubu R32 

    
    
    

                     

    
        

    
               

             

 

(3.22)  

3.2 KLADKA DOLNÍ KLADNICE 

Roztečný průměr D3 

          

Roztečný průměr byl zvolen. 

(3.23)  
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Průměr hlavové kružnice Da3 

                    

              

            

(3.24)  

Průměr článku řetězu d = 6 mm [12] 

 

Dolní průměr drážky Df3 

                   

              

              

(3.25)  

Vzdálenost lůžka od středu kola k3 = 88 mm 

Největší šířka článku řetězu w2 = 22,2 mm [12] 

 

Vzdálenost lůžka od středu kola k3 

         

Vzdálenost lůžka od středu kola odvozena od roztečného průměru 

s pomocí [1] tab. 2 

(3.26)  

 

Vůle v lůžku v3 

          

Vůle volena dle [1] tab. 2 

(3.27)  

 

Šířka drážky c3 

                 

          

           

(3.28)  
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Minimální šířka věnce smin3 

                          

                 

               

(3.29)  

Z rozmezí (1,2 ÷2) byla zvolena hodnota 1,6. 

 

Patní poloměr zubu R23 

                 

          

          

(3.30)  
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4 POSOUZENÍ MEZÍ A BEZPEČNOSTI SAMOSVORNOSTI 
Součinitel kluzného tření    f = 0,2 voleno dle [3] str. 146 

Součinitel čepového tření    fč = 0,08 voleno dle [11] z fč = 0,03÷0,25 

Průměr článku řetězu     d = 6 mm [12] 

Poloměr čepu dvojité kladky    rč1 = 12,5 mm 

Poloměr čepu kladky dolní kladnice   rč2 = 12,5 mm 

Roztečný poloměr většího kola dvojité kladky  R1 = 229,26 mm 

Roztečný poloměr menšího kola dvojité kladky  R2 = 223,535 mm 

Roztečný poloměr kladky dolní kladnice   R3 = 96,5 mm 

4.1 ÚČINNOST KLADEK 

Vzorce dle [3]. 

4.1.1 ÚČINNOST DVOJITÉ KLADKY 

Účinnost většího kola 

     
  

               
       

     
      

                        
 

           

(4.1)  

Účinnost menšího kola 

     
  

               
       

     
       

                         
 

           

(4.2)  

Účinnost dvojité kladky 

                   

               

         

(4.3)  
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Výpočet účinnosti dvojité kladky je vlivem dvojnásobného výskytu čepového tření na jedné 

kladce nepřesný.  

4.1.2 ÚČINNOST KLADKY DOLNÍ KLADNICE 

   
  

               
       

   
    

                      
 

         

(4.4)  

 

4.2 PODMÍNKA SAMOSVORNOSTI KLADKOSTROJE 

Vzorec dle [2]. 

  
  

  
  
       

       
  

  
 

             

(4.5)  

Podmínka samosvornosti je splněna => kladkostroj je samosvorný 

4.3 BEZPEČNOST SAMOSVORNOSTI  

   

  
  
  
       

   

  
  
     

 

           

(4.6)  

Součinitel bezpečnosti samosvornosti ks [-] 

Samosvornost je u diferenciálního kladkostroje zapříčiněna pasivními odpory jeho 

konstrukce, hlavně třením v ložiscích řetězových kladek a mezi články řetězu.  

Větší samosvornosti by šlo tedy docílit volbou ložisek s větším koeficientem tření. 

Nevýhodou by ovšem bylo zvětšení ovládací síly a snížení účinnosti. Další možností by bylo 

zvýšení počtu zubů dvojité kladky, to by ale zvětšilo rozměry kladkostroje a jeho hmotnost. 

Výhodou by bylo zvětšení převodového poměru a tím by se snížila ovládací síla. 
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5 SÍLY PŮSOBÍCÍ NA KLADKOSTROJ 
 

5.1 HMOTNOSTI PRVKŮ KLADKOSTROJE 

Hmotnost horní kladnice 

mHkl = 51,174 kg 

Hmotnost dolní kladnice 

mDkl = 10,737 kg 

Celková hmotnost kladkostroje bez řetězu 

                    

                 

              

(5.1)  

Délka řetězu 

       
 

 
                  

         
 

 
                         

             

(5.2)  

Roztečný průměr většího kola dvojité kladky D1 = 458,52 mm 

Roztečný průměr menšího kola dvojité kladky D2 = 447,07 mm 

Roztečný průměr kladky dolní kladnice D3 = 193 mm 

Zdvih kladkostroje z = 3700 mm 

Hmotnost řetězu 

                 

              

              

(5.3)  

Hmotnost 1 metru řetězu je 0,8 kg [12] 

Hmotnost horní kladnice bez háku, příčníku a matice 

mth = 47,656 kg 



BRNO 2014 

 

 

33 

 

SÍLY PŮSOBÍCÍ NA KLADKOSTROJ 

 
Hmotnost háku, příčníku a matice dolní kladnice 

mS = 4,271 kg 

Hmotnost dvojité kladky 

mdk = 36,611 kg 

Hmotnost kladky dolní kladnice 

mk = 3,797 kg 

Hmotnost od zatížení 

mz = 600 kg 

Hmotnost příčníku horní kladnic 

mpr1 = 1,107 kg 

Hmotnost háku dolní kladnice 

mháku2 = 3,2 kg 

Hmotnost matice háku dolní kladnice 

mmatice2 = 0,307 kg 

Obr. 5.1 Silové poměry na kladkostroji 
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5.2 PŘEVODOVÝ POMĚR 

Vzorec dle [2]. 

   
 

   
 

    
     

       

   
        

             
 

         

(5.4)  

Roztečný průměr většího kola dvojité kladky D1 = 458,52 mm 

Roztečný průměr menšího kola dvojité kladky D2 = 447,07 mm 

5.3 SÍLA ZATĚŽUJÍCÍ ŘETĚZ 

                       

                           

          

(5.5)  

Tíhové zrychlení g = 9,81 m s
-2

 

5.4 OVLÁDACÍ SÍLY  

Vzorce dle [3]. 

Teoretická zvedací síla FTZ 

    
 

  
       

    
    

     
 

           

(5.6)  

Skutečná zvedací síla FZ 

   
    
    

  
  

  
  

  
  
        

   
          

       
  
     

      
 
       

      
  

           

(5.7)  

Roztečný poloměr většího kola dvojité kladky R1 = 229,26 mm 
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Roztečný poloměr menšího kola dvojité kladky R2 = 223,535 mm 

Spouštěcí síla FS 

   
    
    

  
  

  
  

  
  
        

   
          

       
  
     

      
 
      

       
  

         

(5.8)  

 

5.5 SÍLY V PRAMENECH ŘETĚZU  

Vzorce dle [3]. 

Síla v navíjeném pramenu řetězu F1 

   
 

    
       

   
    

       
 

          

(5.9)  

Síla v odvíjeném pramenu řetězu F2 

   
    
    

       

   
          

       
 

          

(5.10)  

5.6 ÚČINNOST KLADKOSTROJE  

  
   
  
       

  
    

     
 

       

(5.11)  
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6 PEVNOSTNÍ KONTROLA 
 

6.1 KONTROLA ČEPŮ KLADEK  

Čepy kladek se dají převést na nosník o dvou podporách zatížený jedinou silou uprostřed 

nosníku. Čepy jsou kontrolovány na ohyb. 

6.1.1 KONTROLA NA OHYB 

ČEP DVOJITÉ KLADKY 

Materiál čepu je 1.0060 (11 600 dle ČSN) dle normy ČSN EN 10027-2. 

Mez pevnosti: Rm = 590 MPa 

Mez kluzu: Re = 295 MPa 

 

Síla působící na čep dvojité kladky 

                            

                                    

             

(6.1)  

 

Obr. 6.1 Zatížení čepu dvojité kladky 
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Maximální ohybový moment 

       
   
 
  
  
 
          

       
    

 
 
  

 
 

                     

(6.2)  

Vzdálenost viz Obr. 6.1  l1 = 96 mm 

 

Pevnostní kontrola 

    
         

     
               

    
         

     
 

                                      

(6.3)  

Průměr čepu dvojité kladky dč1 = 25 mm 

Dovolené napětí v ohybu dle [8] σDo = 
  

  
     

   

 
                , kde kn je 

předběžná bezpečnost a cII koeficient snížení napětí pro míjivé zatížení  

  

Bezpečnost k meznímu stavu pružnosti 

    
  
   

       

    
   

      
 

          

 

(6.4)  

ČEP KLADKY DOLNÍ KLADNICE 

Materiál čepu je 1.0060 (11 600 dle ČSN) dle normy ČSN EN 10027-2. 

Mez pevnosti: Rm = 590 MPa 

Mez kluzu: Re = 295 MPa 
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Síla působící na čep kladky dolní kladnice 

                      

                     

             

(6.5)  

Hmotnost rámu dolní kladnice mRDkl = 6,893 kg 

 

Maximální ohybový moment 

       
   
 
  
  
 
          

       
    

 
 
  

 
 

                    

(6.6)  

Vzdálenost viz Obr. 6.2  l2 = 64 mm 

Obr. 6.2 Zatížení čepu kladky dolní kladnice 



BRNO 2014 

 

 

39 

 

PEVNOSTNÍ KONTROLA 

 
Pevnostní kontrola 

    
         

     
               

    
        

     
 

                                    

(6.7)  

Průměr čepu kladky dolní kladnice dč2 = 25 mm 

  

Bezpečnost k meznímu stavu pružnosti 

    
  
   

       

    
   

    
 

         

(6.8)  

 

6.2 KONTROLA BOČNIC OBOU KLADNIC 

Bočnice přenáší sílu mezi příčníky a čepy kladek. Je namáhána na tah, kde se otvor pro čep 

(příčník) považuje za vrub. Bočnice je ještě kontrolována na otlačení v místě styku s čepem 

(příčníkem). Toto otlačení je stejně velké i na čepu (příčníku), kontroluje se však pouze na 

bočnici, protože je vyrobena z materiálu s horšími mechanickými vlastnostmi. 

 

 

 

Obr. 6.3 Rozměry bočnic 
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6.2.1 BOČNICE HORNÍ KLADNICE V KRITICKÉM MÍSTĚ NA TAH 

Materiál bočnice je 1.0039 (11 375 dle ČSN) dle normy ČSN EN 10027-2. 

Mez pevnosti: Rm = 380 MPa 

Mez kluzu: Re = 215 MPa 

 

Síla působící na bočnici horní kladnice 

                                

                                        

             

(6.9)  

Hmotnost horní kladnice bez háku, příčníku a matice mth = 47,656 kg 

 

Nominální napětí 

      
   

            
        

      
    

         
 

                 

(6.10)  

Šířka bočnice a1 = 65 mm 

Průměr čepu příčníku horní kladnice dčprl = 25 mm 

Tloušťka bočnice T = 6 mm 

Součinitel tvaru α 

     

  
 
  

  
   

 

Součinitel tvaru α zvolen dle poměru dčpr1 a a1 dle [5] str. 1113  α = 2,25 
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Vrubové napětí 

                           

                 

                                     

(6.11)  

Dovolené napětí v tahu dle [8] σDt = 
  

  
     

   

 
               , kde kn je předběžná 

bezpečnost a cII koeficient snížení napětí pro míjivé zatížení 

 

Bezpečnost k meznímu stavu pružnosti 

    
  
     

       

    
   

     
 

         

(6.12)  

 

6.2.2 BOČNICE HORNÍ KLADNICE NA OTLAČENÍ 

Skutečné otlačení 

    
   

       
            

    
    

    
 

                                   

(6.13)  

Dovolené otlačení dle [8] pD = 
  

  
     

   

 
               , kde kn je předběžná 

bezpečnost a cII koeficient snížení napětí pro míjivé zatížení 

 

6.2.3 BOČNICE DOLNÍ KLADNICE V KRITICKÉM MÍSTĚ NA TAH 

Materiál bočnice je 1.0039 (11 375 dle ČSN) dle normy ČSN EN 10027-2. 

Mez pevnosti: Rm = 380 MPa 

Mez kluzu: Re = 215 MPa 
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Síla působící na bočnici dolní kladnice 

                        

                         

             

(6.14)  

Hmotnost dolní kladnice bez kladky a čepu mtd = 6,529 kg 

 

Nominální napětí 

      
   

          
         

      
    

         
 

                

(6.15)  

Průměr čepu dolní kladnice dč2 = 25 mm 

Součinitel tvaru α 

   
  

 
  

  
   

 

Součinitel tvaru α zvolen dle poměru dčpr1 a a1 dle [5] str. 1113  α = 2,25 

 

Vrubové napětí 

                          

                

                                   

(6.16)  
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Bezpečnost k meznímu stavu pružnosti 

    
  
     

       

    
   

    
 

         

(6.17)  

 

6.2.4 BOČNICE DOLNÍ KLADNICE NA OTLAČENÍ 

Skutečné otlačení 

    
   

     
            

    
    

    
 

                                   

(6.18)  

 

 

6.3 KONTROLA PŘÍČNÍKU 

Je kontrolován pouze příčník horní kladnice, protože je více namáhán. Rozměry příčníku 

dolní kladnice jsou odvozeny od příčníku horní kladnice. Funkcí příčníku je přenášet zatížení 

od zavěšeného břemene na bočnice. Jedná se tedy o nosník na dvou podporách zatížený 

jedinou silou uprostřed nosníku podobně jako čepy kladek. Kritické průřezy příčníku jsou 

v místě přechodu čepu do střední části a uprostřed střední části příčníku. V těchto průřezech 

je také příčník kontrolován.  

 

Materiál příčníku je 1.0070 (11 700 dle ČSN) dle normy ČSN EN 10027-2. 

Mez pevnosti: Rm = 700 MPa 

Mez kluzu: Re = 345 MPa 
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6.3.1 STŘEDNÍ ČÁST PŘÍČNÍKU 

Ohybový moment v kritickém průřezu 

         
 

 
   

 

 
           

          
 

 
   

  

 
  

                

(6.19)  

Šířka střední části příčníku b = 86 mm 

Tloušťka distančního kroužku příčníku c = 2 mm 

Průřezový modul v ohybu 

Obr. 6.4 Zatížení příčníku 

Obr. 6.5 Střední část příčníku 



BRNO 2014 

 

 

45 

 

PEVNOSTNÍ KONTROLA 

 

   

    
 

   
     

 

  
  
 

         

   

      

   
      

  
  
 

 

          
   

(6.20)  

Maximální napětí v ohybu v kritickém místě 

      
   

  
               

      
      

    
 

                                      

(6.21)  

Dovolené napětí v ohybu dle [8] σDopr = 
  

  
     

   

 
                , kde kn je 

předběžná bezpečnost a cII koeficient snížení napětí pro míjivé zatížení  

 

6.3.2 ČEP PŘÍČNÍKU 

Ohybový moment v kritickém průřezu 

          
 

 
             

           
 

 
    

                

(6.22)  

 

Napětí v ohybu v kritickém místě 

       
       

       
        

       
        

     
 

                 

(6.23)  
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Součinitel tvaru αpr 

   

     
 
 

  
         

   

     
 
  

  
 

 

Poloměr zaoblení čepu příčníku rpr = 1 mm 

Průměr čepu příčníku dčpr1 = 25 mm 

Délka příčníku Dpr = 56 mm 

Součinitel tvaru αpr zvolen dle poměru rpr a dpr1 a dle poměru Dpr a dpr1 dle [5] str. 1115  

αpr = 2,22 

Vrubové ohybové napětí   

                                

                  

                                       

(6.24)  

 

6.4 KONTROLA HÁKU 

Je kontrolován pouze hák horní kladnice, protože je více namáhán. Rozměry dříku háku dolní 

kladnice jsou odvozeny od háku horní kladnice. Obrobený dřík háku je kontrolován na tah a 

na otlačení v závitu háku. 

Materiál háku je 1.0562 (StE 355 dle DIN) dle normy ČSN EN 10027-2. 

Mez pevnosti: Rm = 490 MPa 

Mez kluzu: Re = 325 MPa 

Síla v dříku háku 

                                              

                                                   

              

(6.25)  

Hmotnost příčníku horní kladnice mpr1 = 1,107 kg 

Hmotnost matice háku horní kladnice mmatice1 = 0,294 kg 

Hmotnost horní kladnice bez háku, příčníku a matice mth = 47,656 kg 
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Kontrola průměru dříku háku na tah 

    
        

        
               

    
      

     
 

                                     

(6.26)  

Průměr dříku háku dháku1 = 24 mm 

Dovolené napětí v tahu dle [8] σDt = 
  

  
     

   

 
                , kde kn je předběžná 

bezpečnost a cII koeficient snížení napětí pro míjivé zatížení 

 

Kontrola otlačení v závitu háku 

Rozměry závitu M24 x 3 dle [7]: 

Velký průměr závitu              d = dháku1 = 24 mm 

Střední průměr závitu            d2 = 22,051 mm 

Malý průměr závitu               d3 = 20,319 mm 

Malý průměr závitu matice   D1 = 20,752 mm 

Stoupání závitu                      tz = 3 mm 

Délka závitu matice               Lm1 = 23 mm 

 

 

 

Obr. 6.6 Profil metrického závitu [7] 
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Otlačení v závitu             

    
      

   
  

        

             

    
    

  
                

 

                                   

(6.27)  

Nosná hloubka závitu    
    

 
 

         

 
          

Dovolený tlak v závitu pDz = 0,25   Re = 0,25   325 = 81,25 MPa [8] str. 24 

6.5 VOLBA AXIÁLNÍHO LOŽISKA 

Vzhledem k tomu, že axiální ložisko v příčníku se otáčí jen velmi malými otáčkami, je 

navrženo jen z hlediska statické únosnosti. 

Axiální zatížení ložiska 

                                    

                            

              

(6.28)  

 

Ekvivalentní statické zatížení 

                 

      

(6.29)  

Na základě výpočtu bylo zvoleno dle [10] axiální kuličkové ložisko SKF 51106. 

D = 47 mm 

d = 30 mm 

H = 11 mm 

Statická únosnost C0 = 43 kN 

Dynamická únosnost C = 19 kN 
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a) b) 

 

6.6 KONTROLA MĚRNÉHO ZATÍŽENÍ KLUZNÝCH LOŽISEK 

Ložiska dvojité kladky 

   
   

      
             

   
    

     
 

                             

(6.30)  

Délka náboje dvojité kladky n1 = 80 mm 

Přípustné měrné dynamické zatížení pDL = 80 MPa [11] - volba typu ložiska >> 

charakteristiky SKF kompozitů 

 

Ložisko kladky dolní kladnice 

   
   

      
             

   
    

     
 

                             

(6.31)  

Délka náboje kladky dolní kladnice n2 = 50 mm 

        

Obr. 6.8 Kluzné ložisko a) PCM 252850B, b) PCM 252840B [11] 

Obr. 6.7 Rozměry axiálního ložiska [10] 
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ZÁVĚR 

 

ZÁVĚR 
Na základě požadavků zadaných parametrů byla navržena konstrukce a provedeny výpočty 

samosvorného diferenciálního kladkostroje. Nejprve byly z parametrů zvoleného řetězu a 

určeného počtu zubů vypočteny řetězové kladky dle normy ČSN ISO 01 4805. Počet zubů 

dvojité řetězové kladky byl zvolen s ohledem na splnění podmínky samosvornosti 

kladkostroje. Následovalo posouzení mezí a bezpečnosti samosvornosti a určení ovládacích 

sil, které by měly být v nízkých mezích vzhledem k ruční obsluze kladkostroje. Provedením 

kontrolních pevnostních výpočtů byla ověřena nosná konstrukce kladkostroje včetně kontroly 

dříku háku a kluzných ložisek řetězových kladek. S přihlédnutím k ruční obsluze kladkostroje 

bylo v pevnostních výpočtech zahrnuto napětí s míjivým průběhem. Na závěr byl vypracován 

výkres sestavy kladkostroje včetně důležitých detailů. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

a1 [mm] šířka bočnice  

b [mm] šířka střední části příčníku  

b2 [mm] průměr otvoru pro hák  

c [mm] tloušťka distančního kroužku  

C [N] dynamická únosnost ložiska  

c1, c2, c3 [mm] šířky drážek řetězových kladek   

cII [-] koeficient snížení napětí pro míjivé zatížení  

Co [N] statická únosnost ložiska  

d [mm] průměr článku řetězu  

D1, D2, D3 [mm] roztečné průměry řetězových kladek  

D1, d2, d3 [mm] rozměry závitu dle Obr. 6.6  

Da1, Da2, Da3 [mm] průměry hlavových kružnic řetězových kladek 

dč1 [mm] průměr čepu dvojité řetězové kladky  

dč2 [mm] průměr čepu řetězové kladky dolní kladnice  

dčpr1 [mm] průměr čepu příčníku horní kladnice  

dčpr2 [mm] průměr čepu příčníku dolní kladnice  

Df1, Df2, Df3 [mm] dolní průměry drážek řetězových kladek   

dháku1 [mm] průměr dříku háku horní kladnice  

Dpr [mm] délka příčníku  

f [-] součinitel kluzného tření  

F1 [N] síla v navíjeném pramenu řetězu  

F2 [N] síla v odvíjeném pramenu řetězu  

fč [-] součinitel čepového tření  

Fč1 [N] síla působící na čep dvojité řetězové kladky  

Fč2 [N] síla působící na čep řetězové kladky dolní kladnice  

Fháku1 [N] síla působící na dřík háku horní kladnice  

Fháku2 [N] axiální zatížení ložiska  

FS [N] spouštěcí síla  

Ft1 [N] síla působící na bočnici horní kladnice  

Ft2 [N] síla působící na bočnici dolní kladnice  

FTZ [N] teoretická zvedací síla  

FZ [N] skutečná zvedací síla  
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G [N] síla zatěžující řetěz  

g [m∙s
-2

] tíhové zrychlení  

H1 [mm] nosná hloubka závitu  

h1, h2 [mm] vzdálenosti středů oblouků lůžka  

ik [-] převodový poměr kladkostroje  

k1, k2, k3 [mm] vzdálenosti lůžek od středů řetězových kladek   

kk1 [-] bezpečnost k MSP čepu dvojité řetězové kladky  

kk2 [-] bezpečnost k MSP čepu řetězové kladky dolní kladnice  

kk3 [-] bezpečnost k MSP bočnice horní kladnice  

kk4 [-] bezpečnost k MSP bočnice dolní kladnice  

kn [-] předběžný součinitel bezpečnosti  

ks [-] součinitel bezpečnosti samosvornosti  

l1 [mm] vzdálenost bočnic horní kladnice  

l2 [mm] vzdálenost bočnic dolní kladnice  

Lm1 [mm] délka závitu matice horní kladnice  

lR [m] délka řetězu  

mc [kg] celková hmotnost kladkostroje bez řetězu  

mdk [kg] hmotnost dvojité řetězové kladky  

mDkl [kg] hmotnost dolní kladnice  

mháku2 [kg] hmotnost háku dolní kladnice  

mHkl [kg] hmotnost horní kladnice  

mk [kg] hmotnost řetězové kladky dolní kladnice  

mmatice1 [kg] hmotnost matice háku horní kladnice  

mmatice2 [kg] hmotnost matice háku dolní kladnice  

MoI [N∙mm] ohybový moment uprostřed střední části příčníku  

MoII [N∙mm] ohybový moment v místě přechodu čepu do střed. č. příčníku  

Momax1 [N∙mm] max. ohybový moment na čepu dvojité řetězové kladky  

Momax2 [N∙mm] max. ohybový moment na čepu řetězové kladky dolní klad.  

mpr1 [kg] hmotnost příčníku horní kladnice  

mR [kg] hmotnost řetězu  

mRDkl [kg] hmotnost rámu dolní kladnice  

mS [kg] hmotnost háku, příčníku a matice dolní kladnice  

mtd [kg] hmotnost dolní kladnice bez řetězové kladky a čepu  
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mth [kg] hmotnost horní kladnice bez háku, příčníku a matice  

mz [kg] hmotnost od zatížení  

n1 [mm] délka náboje dvojité řetězové kladky  

n2 [mm] délka náboje řetězové kladky dolní kladnice  

p [mm] rozteč řetězu  

p1 [MPa] měrné zatížení ložiska dvojité řetězové kladky  

p2 [MPa] měrné zatížení ložiska řetězové kladky dolní kladnice  

pD [MPa] dovolené otlačení  

pDL [MPa] přípustné měrné dynamické zatížení  

pDz [MPa] dovolený tlak v závitu  

Po [N] ekvivalentní statické zatížení  

ps1 [MPa] skutečné otlačení bočnice horní kladnice  

ps2 [MPa] skutečné otlačení bočnice dolní kladnice  

pz1 [MPa] otlačení závitu háku horní kladnice  

R1 [mm] roztečný poloměr většího kola dvojité řetězové kladky 

R11, R12 [mm] poloměry oblouků lůžka řetězových kladek  

R2 [mm] roztečný poloměr menšího kola dvojité řetězové kladky  

R21, R22, R23 [mm] patní poloměry zubů řetězových kladek 

R3 [mm] roztečný poloměr řetězové kladky dolní kladnice  

R31, R32 [mm] hlavové poloměry zubů řetězových kladek   

rč1 [mm] poloměr čepu dvojité řetězové kladky  

rč2 [mm] poloměr čepu řetězové kladky dolní kladnice  

Re [MPa] mez kluzu  

Rm [MPa] mez pevnosti  

rpr [mm] poloměr zaoblení čepu příčníku  

smin1, smin2, smin3 [mm] minimální šířka věnců řetězových kladek 

T [mm] tloušťka bočnice  

tz [mm] stoupání závitu  

v1, v2, v3 [mm] vůle v lůžkách řetězových kladek   

w2 [mm] největší šířka článku řetězu  

Wo [mm
3
] průřezový modul v ohybu střední části příčníku  

z [mm] zdvih kladkostroje  

Z1 [-] počet zubů většího kola dvojité řetězové kladky  
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z2 [-] počet zubů menšího kola dvojité řetězové kladky  

α [-] součinitel tvaru  

αpr [-] součinitel tvaru příčníku  

η [-] účinnost kladkostroje  

η1 [-] účinnost dvojité řetězové kladky  

η1.1 [-] účinnost většího kola dvojité řetězové kladky  

η1.2 [-] účinnost menšího kola dvojité řetězové kladky  

η2 [-] účinnost řetězové kladky dolní kladnice  

σDo [MPa] dovolené napětí v ohybu  

σDopr [MPa] dovolené napětí v ohybu pro příčník  

σDt [MPa] dovolené napětí v tahu  

σext1 [MPa] vrubové napětí na bočnici horní kladnice  

σext2 [MPa] vrubové napětí na bočnici dolní kladnice  

σextpr [MPa] vrubové ohybové napětí čepu příčníku  

σnom1 [MPa] nominální tahové napětí na bočnici horní kladnice  

σnom2 [MPa] nominální tahové napětí na bočnici dolní kladnice  

σo1 [MPa] ohybové napětí na čepu dvojité řetězové kladky  

σo2 [MPa] ohybové napětí na čepu řetězové kladky dolní kladnice  

σoprI [MPa] ohybové napětí střední části příčníku 

σoprII [MPa] ohybové napětí v místě přechodu čepu do střed. č. příčníku 

σt1 [MPa] tahové napětí v dříku háku horní kladnice  
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SEZNAM PŘÍLOH 
Výkresová dokumentace: 

Kladkostroj   sestava   0-DK-14/00 

Dvojitá kladka  výrobní výkres 1-DK-14/01 

Rám dolní kladnice  výkres svarku  2-DK-14/03 

Rám horní kladnice  výkres svarku  2-DK-14/04 

Příčník dolní kladnice  výrobní výkres 3-DK-14/09 

Matice háku dol. klad. výrobní výkres 4-DK-14/15 


