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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem jednonosníkového mostového 
jeřábu pro společnost LUVE – PLAST, s.r.o. Konstrukční návrh jeřábu vznikl 
ve spolupráci se společností K-TECHNIK, s.r.o., která realizovala výrobu a montáž 
jeřábového mostu a jeřábové dráhy. 

Základní požadované parametry jeřábu jsou: nosnost 8 000 kg, rozpětí 16 900 mm, 

minimální zdvih 4 650 mm. Jeřáb, jehož konstrukce je navržena v této diplomové práci, 
bude využíván pro výměnu forem ze vstřikovacích lisů. Hmotnost těchto forem 
se pohybuje okolo 7 000 kg.  

Cílem této práce bylo vypracovat technickou zprávu s rozborem volby řešení 
konstrukce, s důležitými technickými a pevnostními výpočty. Výpočty byly provedeny 
dle platných Českých státních norem (ČSN) a literatury, zabývající se konstrukcí 
mostových jeřábů. Dále byla provedena pevnostní kontrola vybraných dílů. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

jeřáb, kladkostroj, konstrukce, most, příčník 

 

 

ABSTRACT 

This master’s thesis is focused on the construction design of one-girder bridge crane 

for the LUVE – PLAST company. Construction design of the crane was developed 

in cooperation with the K-TECHNIK company, which carried out the production 

and installation of the crane bridge and the crane runway. 

The basic required parameters of the crane are: load capacity 8 000 kg, range 

16 900 mm, minimum lift 4 650 mm. 

The crane, which construction is proposed in this thesis will be used for the exchange 

of forms of injection molding machines. The forms weight is about 7 000 kg. 

The aim of this work was to create a technical report with an analysis of construction 

choices solution with important technical and strength calculations. Calculations 

were made according to the Czech state standards and the literature dealing 

with the construction of bridge cranes. Further, the strength check of selected parts 

was made. 

 

KEYWORDS 

crane, hoist, construction, bridge, endcarriage  
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ÚVOD 

ÚVOD 

 

Cílené využívání jeřábů má dlouhou historii. S jejich základním principem byli 

seznámeni už staří Egypťané, kteří používali primitivní jeřáby na vytahování vody 
z řeky. K rozvoji jeřábů došlo ve starověku u Řeků a Římanů. Ti dokázali zvedat těžké 
kamenné bloky pomocí důmyslných mechanismů, připomínajících jeřáby. Dalším 
důležitým vynálezem pro rozvoj jeřábů byl kladkostroj, vynález parního stroje (1765) 
a v neposlední řadě elektrický pohon [1]. 

Díky velkému průmyslovému rozmachu vznikala řada nových typů jeřábů, které 
se od sebe značně liší jak tvarem, tak jinými znaky. Rozdělovacími hledisky jsou 
např. celkový tvar jeřábu, druh pohonu, druh pohybu, druh práce a místo použití [2]. 

Jedním z mnoha typů jeřábů jsou jeřáby mostové. Tyto jeřáby jsou charakteristické 
tím, že jejich nosnou ocelovou konstrukci tvoří jeřábový most, který pojíždí 
po vyvýšené jeřábové dráze. Nahoře na mostě, uvnitř nebo dole, pojíždí jeřábová kočka 

[3]. 

Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem jednonosníkového 
mostového jeřábu. Tento typ jeřábu má jeden hlavní nosník, který je na příčnících 
uložen nebo zavěšen. Jednonosníkové mosty se vyskytují u jeřábů běžných 

i podvěsných. Jeřábová kočka je visutá. To znamená, že pojíždí po spodní pásnici 
hlavního nosníku a její těžiště leží pod jízdní drahou kol. U jednonosníkových 
mostových jeřábů se nejběžněji používá most tvořený válcovaným profilem I [4]. 

Cílem výpočtu je teoreticky prokázat, při zohlednění provozních podmínek, že jeřáb 
byl navržen v souladu s požadavky na bezpečnost tak, aby bylo zabráněno 
mechanickému nebezpečí. Nebezpečí se může vyskytnout, když krajní hodnoty 
nebo průběhy účinků zatížení překračují odpovídající mezní stavy. Aby se předešlo 
těmto nebezpečím, musí být prokázáno, že všechny vypočítané krajní hodnoty účinků 
zatížení nepřekročí v kterémkoliv kritickém místě jeřábu jejich odpovídající mezní 
stavy [5]. 

 

 

 

Obr. 1 Jednonosníkový mostový jeřáb, zdroj [10] 
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1   TECHNICKÉ SPECIFIKACE JEŘÁBU 

 TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1

 

Na základě požadavku zákazníka byla vyhotovena kompletní technická specifikace 
jeřábu, která zahrnuje volbu lanového kladkostroje a pojíždějících zařízení. 
 

Základní technické údaje jeřábu: 

- typ      jednonosníkový 

- celková nosnost jeřábu  8 000 kg 

- rozpětí     16 900 mm 

- rozvor      2 700 mm 

- výška zdvihu    5 000 mm 

- druh ovládání    závěsný ovladač: typ ALPHA, posuvný podél  
mostu, nezávisle na pojezdu kočky [6] 

         volitelně dálkový ovladač: Cattron – Theimeg 

         CT 24 Excalibur 8/12 [6] 

 

Klasifikace dle FEM 1.001M3 Ed. 98: 

- ocelová konstrukce   skupina dle ČSN ISO 4301-1  A4 

třída využívání    U3 

stav zatěžování    Q3 

- pojezdové mechanismy  skupina dle ČSN ISO 4301-1  M5 

třída využívání    T4 

stav zatěžování    L3 

- zdvihové mechanismy   skupina dle ČSN ISO 4301-1  M4 

třída využívání    T4 

stav zatěžování    L3 

- elektrická zařízení    CEI – EN 60204-1 

 

Základní elektrotechnické údaje: 

- provozní napětí   400 V – 50 Hz 

- ovládací napětí   48 V – 50 Hz 

- celkový příkon    cca 12 kW 

- elektrické krytí   IP 54 

- napájení jeřábu   stávající napájení 
- napájení kočky   shrnovací kabelové vedení 

 

Prostředí: 
- umístění jeřábu   vnitřní 
- rozsah pracovních teplot -5°C ÷ 40°C 
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1   TECHNICKÉ SPECIFIKACE JEŘÁBU 

Zdvihový mechanismus: 

- typ kladkostroje   DONATI DRH 34L1.N 

- nosnost     8 000 kg 

- výška zdvihu    5 000 mm 

- zatřídění dle ISO 4301-1 M4 

- zatřídění dle FEM   1Am 

- způsob ovládání   stykačové 

- rychlost zdvihu   1,3 ÷ 4 m.min
-1

 

- výkon motoru    10 / 3,3 kW 

- brzda motoru    kuželová 

- ventilace     ventilátor, tepelná ochrana 

- přetěžovací zařízení  c/w elektromechanické 

- koncové vypínače   c/w elektromechanické, horní/dolní poloha 

- typ háku     jednoduchý 

- lanování     4/1 

- velikost lana    13B 

 

Pojezdový mechanismus kladkostroje: 

- délka pojezdu    16 000 mm 

- zatřídění dle ISO 4101-1 M5 

- zatřídění dle FEM   2m 

- způsob ovládání   frekvenční měnič 

- rychlost pojezdu   5 ÷ 20 m.min
-1

 

- výkon motoru    0,5 kW 

- průměr kola    200 mm 

- brzda motoru    kuželová 

- ventilace motoru   ventilátor, externí tepelná ochrana 

- koncové vypínače   zpomalovací/koncový – v obou směrech 

 

Pojezdový mechanismus mostu: 

- délka pojezdu    9 300 mm 

- zatřídění dle ISO 4101-1 M5 

- zatřídění dle FEM   2m 

- způsob ovládání   frekvenční měnič 

- rychlost pojezdu   5 ÷ 20 m.min
-1

 

- výkon motoru    2 × 0,5 kW 

- průměr kola    200 mm 

- brzda motoru    kuželová 

- ventilace motoru   ventilátor, externí tepelná ochrana 

- koncové vypínače   zpomalovací/koncový – v obou směrech 
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2   KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 2

 

Dle rozdělení mostových jeřábů z [4] str. 109, jde o běžný mostový jeřáb, který pojíždí 
po horních plochách kolejnic jeřábové dráhy. Hlavní most jeřábu je z válcovaného 

profilu HEA. Jeřábové příčníky jsou krabicového profilu. Dle katalogových listů firmy 

DONATI S.r.l., která se zabývá výrobou a prodejem komponentů pro jeřáby, byly 

objednány příčníky, pohony pro pojezd jeřábu a kladkostroje, kladkostroj o nosnosti 
8 000 kg a elektrický rozvaděč. 

Příčníky mají na čelní straně stykové desky pro připojení nosníku jeřábu. Součástí 
příčníků jsou pojezdová kola, ke kterým jsou připojeny dva pohony. Na každém 
příčníku je jeden pohon na stejné straně, sloužící pro pojezd jeřábu po jeřábové dráze. 

Jednotlivé pohony jsou vybaveny kuželovou brzdou a jsou opatřeny koncovými 
vypínači v obou směrech. Každý příčník má tlumiče nárazu, které mají zajistit absorpci 
kinetické energie, způsobené nárazem na nárazníky jeřábu, např. při poruše koncových 
vypínačů.  

Hlavní nosník byl připojen k příčníkům pomocí pevnostních šroubů, kterými byl 
přišroubován v takové poloze, aby bylo docíleno dokonalé paralelnosti os kol pro lepší 
pojezd jeřábu. Elektrický rozvaděč byl umístěn na konzoli, která byla přivařena 
na příčník na straně jeřábové dráhy, se kterou vede paralelně napájecí trolej. 

K hlavnímu nosníku byly přivařeny ze spodní strany horní pásnice držáky, do kterých 
byly zasunuty a přišroubovány konzole pro dvě kabelové vlečky. Jedna kabelová vlečka 
slouží k napájení kladkostroje a druhá k napájení ovladače. Ovladač se pohybuje 

nezávisle na kladkostroji. Systém kabelových vleček, kabeláže a napájecí troleje pro 

jeřáb i jeřábovou dráhu byly objednány od firmy Conductix – wampfler. 

 

 

 
Obr. 2 Montáž jeřábu ve firmě LUVE – PLAST s.r.o., zdroj [6] 
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3   ZATÍŽENÍ A DYNAMICKÉ SOUČINITELÉ BEZPEČNOSTI 

 ZATÍŽENÍ A DYNAMICKÉ SOUČINITELÉ BEZPEČNOSTI 3

  

3.1 ZATÍŽENÍ 

Zatížení působící na jeřáb jsou rozdělena na pravidelná, občasná a výjimečná. 
Tato zatížení se musí vzít v úvahu, aby se prokázala odolnost proti selhání nežádoucím 

přemístěním/posuvem, zplastizováním, pružnou nestabilitou a únavou [9]. 

 

Pravidelná zatížení: 
- účinky při zdvihaní a gravitační účinky působící na hmotnost jeřábu 

- setrvačné a gravitační účinky působící svisle na břemeno zdvihu 

- zatížení způsobená pojezdem po nerovném povrchu 

- zatížení způsobená zrychlením všech pohonů jeřábu 

 

Občasná zatížení: 
- zatížení způsobená příčením  
 

Výjimečná zatížení: 
- zatížení při zkouškách 

- zatížení způsobená silami na nárazníky 

 

 

3.2 VÝPIS POTŘEBNÝCH SOUČINITELŮ 

Tyto součinitelé zvyšují bezpečnost celé ocelové konstrukce mostového jeřábu 
navýšením zatížení oproti běžnému zatěžování, ke kterému bude jeřáb vystavován 
během své pracovní životnosti. Pomocí těchto součinitelů se ověřuje, zda navrhovaný 
jeřáb odolá vyššímu zatížení, než na které byl navrhován. 
 

voleno dle [9], str. 13 

voleno dle [9], str. 13 

voleno dle [9], str. 18 

voleno dle [9], str. 26 

voleno dle [9], str. 26 

 voleno dle [20], str. 25, tab. 6.1 

 voleno dle [9], str. 29, tab. 7; str. 31–32, tab. 10 

 voleno dle [15], str. 13, čl. 25 
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4   NÁVRH HLAVNÍHO NOSNÍKU 

 NÁVRH HLAVNÍHO NOSNÍKU 4

 

Na ocelovou konstrukci mostového jeřábu bude použita ocel S235JRG2 (ČSN 11 375) 

se zaručenou tavnou svařitelností. Tato ocel má dle [7], str. 16 pro tloušťku 
16 < t ≤ 40 mm jmenovité hodnoty meze kluzu fy = 225 MPa a meze pevnosti 

fu = 340 MPa, návrhové hodnoty únosnosti normálové fRd,σ = 205 MPa a smykové 
fRd,τ = 118 MPa. Při návrhu a posuzovaní konstrukce na tah, tlak a ohyb se budou brát 
přímo návrhové hodnoty únosnosti. 
 

 

4.1 NÁVRH HLAVNÍHO NOSNÍKU PODLE STATICKÉHO PRŮHYBU 

V praxi se získávají předběžné rozměry průřezu nosníku pomocí rovnice na teoretický 
průhyb nosníku f, ze kterého se výpočtem zjistí neznámý kvadratický moment 

setrvačnosti Ix. Za teoretický průhyb f dosadíme hodnotu dovoleného průhybu 
fD pro daný typ mostového jeřábu [3]. 

Hodnota fD pro jeřáby s motorickým pohonem a jedním hlavním nosníkem, po kterém 
pojíždí kočka po spodní přírubě je dle [3], str. 606 uveden vztah pro fD = L/500. 

 

 

4.2 URČENÍ VELIKOSTI PRŮŘEZU HLAVNÍHO NOSNÍKU 

Na základě typu kladkostroje, který má rozvor kočky , bude k určení 
rozměru průřezu použita rovnice pro průhyb nosníku zatížený dvěma silami dle [3], 
str. 616. 

 

 

 

Dosazením do rovnice (1) za f, vztahem L/500 z fD a následným vyjádřením 
kvadratického momentu setrvačnosti Ix získáme rovnici. 
 

 

 

 

Kde: 

 dle zadání 
 dle katalogu výrobce [11] 

 dle zadání 
 dle katalogu výrobce [11] 

 dle [12] 
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Na základě vypočteného minimálního kvadratického momentu setrvačnosti byl vybrán 
z online katalogu [8] profil HEA 650, jehož velikost kvadratického momentu průřezu 
je druhá nejbližší vyšší a jeho hodnota je , z důvodu splnění 
podmínky dovoleného průhybu. 
 

 
Obr. 3 Průřez válcovaného profilu HEA, zdroj [8] 

 

Tab. 1 Charakteristika válcovaného profilu HEA 650, zdroj [8] 

Označení HEA 650 

Šířka příruby b 300 mm 

Výška průřezu h 640 mm 

Tloušťka příruby t 26,0 mm 

Tloušťka stojiny s 13,5 mm 

Plocha průřezu F 242 cm
2
 

Hmotnost G 190 kg.m
-1

 

Rameno vnitřních sil sx 57,1 cm 

Průřezový modul k ose ohybu x Wx 5 470 cm
3
 

Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 26,9 cm 

Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 6,97 cm 

Průřezový modul k ose ohybu y Wy 782 cm
3
 

Statický moment poloviny průřezu Sx 3 070 cm
3
 

Poloměr vnitřního zaoblení r1 27 mm 

Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 175 200 cm
4
 

Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 11 720 cm
4
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4.3 KONTROLA HLAVNÍHO NOSNÍKU NA PRŮHYB 

Výpočet průhybu nosníku se bude skládat ze dvou částí. V první části bude proveden 
vypočet průhybu od zatížení nosníku kladkostrojem a zatížení hmotností břemene. 
V druhé části bude proveden výpočet průhybu nosníku od vlastní hmotnosti. Vypočtené 
hodnoty obou průhybů se sečtou a porovnají s hodnotou dovoleného průhybu fD. 

 

 

 VÝPOČET DOVOLENÉHO PRŮHYBU 4.3.1

Jak je uvedeno v Kap. 4.1, výpočet bude proveden podle vztahu z [3], str. 606. 

 

 

 

Kde: 

 dle zadání 
 

 

 VÝPOČET PRŮHYBU OD ZATÍŽENÍ KLADKOSTROJEM A HMOTNOSTÍ BŘEMENE 4.3.2

Pro výpočet průhybu byla použita rovnice (4.1) z Kap. 4.2, (rovnice pro výpočet 
průhybu převzata z [3], str. 616). 

 

 

 

 

Kde: 

 dle zadání 
 dle katalogu výrobce [11] 

 dle zadání 
 dle katalogu výrobce [11] 

 dle [12] 

 dle online katalogu [8] 
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 VÝPOČET PRŮHYBU OD ZATÍŽENÍ VLASTNÍ HMOTNOSTÍ 4.3.3

Pro výpočet průhybu nosníku od zatížení vlastní hmotností byla použita rovnice dle [4], 
str. 229. 

 

 

 

Kde: 

 dle zadání 
 

 dle online katalogu [8] 

 dle [12] 

 dle online katalogu [8] 

 

 

 CELKOVÝ PRŮHYB A POROVNÁNÍ S DOVOLENÝM PRŮHYBEM 4.3.4

Celkový průhyb dostaneme sečtením výsledků průhybů z rovnic (4.4) a (4.5). Poté bude 
provedeno porovnání výsledků celkového a dovoleného průhybu. Podle výsledků 
určíme, zda námi zvolený profil HEA 650 vyhovuje. 

 

 

 

 

 zvolený profil HEA 650 vyhovuje dovolenému průhybu. 
 

Kde: 

 dle rovnice (4.3) 

 dle rovnice (4.4) 

 dle rovnice (4.5) 
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 PEVNOSTNÍ VÝPOČET HLAVNÍHO NOSNÍKU 5

 

5.1 PŘEHLED ZATÍŽENÍ 

Na konstrukci jeřábu působí dva různé typy zatížení: svislé a vodorovné. 
 

 

 SVISLÉ ZATÍŽENÍ 5.1.1

Svislé zatížení zahrnuje zatížení od vlastní hmotnosti celé ocelové konstrukce 

mostového jeřábu, maximální hmotnost zdvihaného břemena a hmotnost kladkostroje 
včetně pojezdových mechanismů.  

 
Obr. 4 Popis hlavních částí svislého zatížení, zdroj [vlastní práce] 

Kde: L – rozpětí mostu, R – rozvor příčníku, L-x – poloha kladkostroje, Gn – vlastní 
hmotnost mostu, Gp – vlastní hmotnost příčníku, Gk – hmotnost kladkostroje, 

Kv – kabelová vlečka, Q – hmotnost břemena 

 

 VODOROVNÉ ZATÍŽENÍ 5.1.2

Vodorovné zatížení zahrnuje zatížení způsobené vodorovnými setrvačnými silami, 
vodorovnými bočními rázy, případně zatížení způsobené tlakem větru za provozu 

u jeřábů pracujících mimo uzavřené výrobní haly. 
 

 

5.2 VNITŘNÍ SÍLOVÉ ÚČINKY 

Tato kapitola se zabývá výpočty vnitřních silových účinků, které působí na hlavní 
nosník mostového jeřábu. Je rozdělena na dvě podkapitoly, které se samostatně zabývají 
svislými a vodorovnými účinky. 
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5   PEVNOSTNÍ VÝPOČET HLAVNÍHO NOSNÍKU 

 VNITŘNÍ SILOVÉ ÚČINKY – SVISLÉ 5.2.1

V této podkapitole budou řešeny vnitřní silové účinky, které jsou způsobeny svislým 
zatížením. Výpočty budou počítány v nejnepříznivějších stavech zatížení, tj. jeřábová 
kočka s břemenem uprostřed nosníku a v minimální vzdálenosti od příčníku.  
 

a) Výpočet velikosti sil v místech styku kol jeřábové kočky s břemenem 
a hlavním nosníkem 

Pro výpočet byla použita upravená rovnice 6.32 dle [13], str. 124 pro vyjádření sil 

působících na nosník od zatížení jeřábové kočky s břemenem. Dále ve výpočtu byly 
použity přepočtené hodnoty statických reakcí dostupné z katalogu výrobce [11], str. 31, 

které byly přepočteny na hmotnost kladkostroje . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kde: 

 dle zadání 
 

 dle katalogu výrobce [11] 
 dle katalogu výrobce [11] 
 dle katalogu výrobce [11] 

 dle katalogu výrobce [11], (pozn. původní velikost ) 

 dle katalogu výrobce [11], (pozn. původní velikost ) 

 

b) Určení polohy jeřábové kočky pro níž bude ohybový moment maximální 
Vzhledem k rozdílným velikostem sil 2Fs1 a 2Fs2 (v poměru působení sil 60 % : 40 %), 

můžeme předpokládat, že největší ohybový moment bude způsoben pod silou 2Fs1. 

Proto byl použit výpočet pro určení vzdálenosti a od podpory A a působení síly 2Fs1 

podle rovnice (6.37), dle [13], str. 125. 

 

 

 

 

 

Kde: 

 dle katalogu výrobce [11] 
 dle zadání 
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c) Výpočet reakcí v podporách 

Při výpočtu reakcí bude vycházeno z momentové rovnováhy a budou použity násobící 
dynamické a dílčí součinitelé bezpečnosti vybrané dle [9]. 

 

- Velikost reakcí ve stavu, kdy je kladkostroj s břemenem ve vzdálenosti 
 od podpory A, viz Obr. 5 

 

 
Obr. 5 Lanový kladkostroj s břemenem uprostřed mostu, zdroj [vlastní práce] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kde: 

 dle rovnice (5.1) 

 dle rovnice (5.2) 

 dle online katalogu [8] 

 

 dle zadání 
 dle katalogu výrobce [11] 
 dle rovnice (5.3) 

 dle Obr. 5 

 voleno dle [9], str. 13 
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voleno dle [9], str. 13 

 voleno dle [9], str. 31, tab. 10 

 voleno dle [9], str. 29, tab. 7 

 

- Velikost reakcí ve stavu, kdy je kladkostroj bez břemene ve vzdálenosti 
 od podpory A, viz Obr. 6 

 

 
Obr. 6 Lanový kladkostroj bez břemene uprostřed mostu, zdroj [vlastní práce] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kde: 

 dle katalogu výrobce [11], (pozn. původní velikost ) 

 dle katalogu výrobce [11], (pozn. původní velikost ) 

 dle online katalogu [8] 

 

 dle zadání 
 dle katalogu výrobce [11] 
 dle rovnice (5.3) 
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 dle Obr. 6 

 voleno dle [9], str. 13 

 voleno dle [9], str. 29, tab. 7 

 

- Velikost reakcí ve stavu, kdy je kladkostroj s břemenem v minimální vzdálenosti 
 od podpory A, viz Obr. 7 

 

 
Obr. 7 Lanový kladkostroj s břemenem v minimální vzdálenosti od příčníku, zdroj 

[vlastní práce] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kde: 

 dle rovnice (5.1) 

 dle rovnice (5.2) 

 dle online katalogu [8] 

 

 dle zadání 
 dle katalogu výrobce [11] 
 dle Obr. 7 
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 dle Obr. 7 

 voleno dle [9], str. 13 

voleno dle [9], str. 13 

 voleno dle [9], str. 31, tab. 10 

 voleno dle [9], str. 29, tab. 7 

 

- Velikost reakcí ve stavu, kdy je kladkostroj bez břemene v minimální vzdálenosti 

 od podpory A, viz Obr. 8 

 

 
Obr. 8 Lanový kladkostroj bez břemene v minimální vzdálenosti od příčníku, zdroj 

[vlastní práce] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kde: 

 dle katalogu výrobce [11], (pozn. původní velikost ) 

 dle katalogu výrobce [11], (pozn. původní velikost ) 

 dle online katalogu [8] 
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 dle zadání 
 dle katalogu výrobce [11] 
 dle Obr. 8 

 dle Obr. 8 

 voleno dle [9], str. 13 

 voleno dle [9], str. 29, tab. 7 

 

d) Výpočet svislého ohybového momentu 

Pro výpočet maximálního ohybového momentu bude vycházeno z Obr. 5 a Obr. 6. 

 

- Maximální ohybový moment způsobený kladkostrojem s břemenem 

 

 

 

 

 

Kde: 

 dle rovnice (5.4) 

 dle online katalogu [8] 

 

 dle rovnice (5.3) 

 voleno dle [9], str. 13 

 voleno dle [9], str. 29, tab. 7 

 

 
Obr. 9 Maximální ohybový moment způsobený kladkostrojem s břemenem, zdroj 

[vlastní práce] 
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- Maximální ohybový moment způsobený kladkostrojem bez břemene 

 

 

 

 

 

Kde: 

 dle rovnice (5.6) 

 dle online katalogu [8] 

 

 dle rovnice (5.3) 

 voleno dle [9], str. 13 

 voleno dle [9], str. 29, tab. 7 

 

 
Obr. 10 Maximální ohybový moment způsobený kladkostrojem bez břemene, zdroj 

[vlastní práce] 

 

 VNITŘNÍ SILOVÉ ÚČINKY – VODOROVNÉ 5.2.2

a) Vodorovné zrychlující a zpožďující síly 

Toto zatížení je převážně způsobeno vodorovnými setrvačnými silami odvozenými 
z brzdných sil při náhlém zabrzdění pojíždějících kol. Zatížení brzděných kol se určuje 
pouze z účinku hlavního zatížení a případného tlaku větru za provozu (u jeřábů 
pracujících na volném prostranství) [3]. 

 

- Výpočet brzdné síly pro jeřáby s elektrickým pohonem podle [3], str. 604 
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Kde: 

 dle zadání 
 dle katalogu výrobce [11] 

 

 

- Výpočet celkového ohybového momentu pro jeřáby s elektrickým pohonem podle 
[3], str. 605 

 

 

 

 

 

Dodatečné výpočty k rovnici (5.15), podle Obr. 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kde: 

 dle rovnice (5.1) 

 dle rovnice (5.2) 

 dle online katalogu [8] 

 

 dle zadání 
 dle rovnice (5.3) 

 dle katalogu výrobce [11] 
 dle Obr. 5 

 

b) Vodorovné boční rázy 

Vodorovné boční rázy působí zpravidla kolmo na směr jízdy a vznikají pojížděním 
jeřábu nebo některé jeho části. Velikost vodorovného bočního rázu se určí vynásobením 
příslušného tlaku kola součinitelem bočních rázů ε [3].  

 

- Pro jeřáby s motorickým pohonem s pojížděcí rychlostí 
 se volí hodnota ε = 0,1 [3], 

str. 51. 

- Výpočet maximálního momentu od účinku bočních rázů v průřezu uprostřed rozpětí 
nosníku podle [3], str. 605. 
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Kde: 

 dle rovnice (5.17) 

 

 

5.3 POSOUZENÍ HLAVNÍHO NOSNÍKU 

 PROKÁZÁNÍ STATICKÉ ÚNOSNOSTI HLAVNÍHO NOSNÍKU 5.3.1

Prokázání statické únosnosti má za účel zabránit nadměrným deformacím při překročení 
meze kluzu materiálu, prokluzu třecích spojů, lomu nosných prvků nebo spojů, atd. 
Ve výpočtech se používají dynamické součinitele určené dle [7]. 

 

a) Výpočet návrhových napětí 
- Návrhové ohybové napětí ve směru osy x 

 

 

 

 

 

Kde: 

 dle rovnice (5.12) 

 dle online katalogu [8]  

 

- Návrhové ohybové napětí ve směru osy y 

Pro výpočet návrhového napětí ve směru osy y byl zvolen nejnepříznivější vodorovný 
ohybový moment . 

 

 

 

 

 

Kde: 

 dle rovnice (5.18) 

 dle online katalogu [8] 
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- Návrhové smykové napětí 
Výpočet byl proveden podle základního vzorce dostupného z [14], rovnice (5.28), 

str. 38. 

 

 

 

 

 

Kde: 

 dle rovnice (5.4) 

 dle online katalogu [8] 

 dle online katalogu [8] 

 dle online katalogu [8] 

 

b) Výpočet prokázání statické únosnosti 
Prokázání bylo provedeno podle [7] rovnice (24), str. 33. Návrhové hodnoty napětí 
únosnosti byly voleny v Kap. 5. 

 

 

 

 => hlavní nosník vyhovuje statické únosnosti. 
 

Kde: 

 dle rovnice (5.19) 

 dle rovnice (5.20) 

 dle rovnice (5.21) 

 dle [7], tab. 2, str. 16 

 dle [7], tab. 2, str. 16 

 dle [7], tab. 2, str. 16 

 

 

 PROKÁZÁNÍ ÚNAVOVÉ PEVNOSTI HLAVNÍHO NOSNÍKU 5.3.2

Výpočet na únosnost při únavě se provádí u nosných prvků, spojovacích prvků a svarů, 
které jsou vystaveny více než 2·104

 zatěžujících cyklů za dobu technického života. 
Při výpočtu posouzení konstrukce na únavovou pevnost se zohledňuje provozní skupina 
jeřábu a vrubové skupiny konstrukčních prvků [15]. 

 

a) Volba provozní skupiny jeřábu 

Provozní skupina jeřábu byla přibližně určena na základě klasifikace jeřábu 
podle normy ČSN ISO 4301-1. Konstrukce je zařazena do skupiny A4, kde stav 

zatěžování je Q3 (těžký) a třída využívání U3 (nepravidelné využívání s max. počtem 
pracovních cyklů 1,25·105

) [19]. Provozní skupina jeřábu byla zvolena J4 dle [15], 

tab. 13, str. 25, na základě počtu cyklů N odvozených dle U3 a spektra napětí S3 
odvozeného dle Q3. 
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b) Prokázaní únavové pevnosti v horní pásnici 
Na horní pásnici působí opětovné tlakové namáhání. 
 

- Výpočet maximálního a minimálního tlakového napětí 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kde: 

 dle rovnice (5.19) 

 dle rovnice (5.13) 

 dle online katalogu [8]  

 

- Stanovení výpočtové pevnosti při únavě dle [15], tab. 17, str. 29 

Vrubová skupina detailu je podle [15], tab. 19, str. 31 W0. Základní výpočtová pevnost 
při únavě podle provozní a vrubové skupiny J4,W0 je  dle [15], 

tab. 14, str. 27. K výpočtu pevnosti je potřeba vypočítat poměr mezních napětí a provést 
výpočet podle [15], str. 29, obr. 4. 

 

 

 

 

 

Kde: 

 dle rovnice (5.23) 

 dle rovnice (5.24) 

 

 

 

 

 

Kde: 

 dle [15], tab. 14, str. 27 
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 podle [15], tab. 15, str. 28 pro řadu oceli 37 je maximální 
dovolená hodnota   

 

Kde: 

 dle rovnice (5.26) 

 dle rovnice (5.25) 

 [7] str. 16 

 

- Posouzení horní pásnice 

 

 

horní pásnice vyhovuje 

 

Kde: 

 dle rovnice (5.27) 

 dle rovnice (5.23) 

 

c) Prokázaní únavové pevnosti ve spodní pásnici 
Na spodní pásnici působí opětovné tahové namáhání, ke kterému se započítává i lokální 
ohybové namáhaní v krajním místě příruby nosníku. Toto namáhání je způsobeno 

pojíždějícími koly lanového kladkostroje. 

 

- Výpočet lokálního ohybového napětí 
Při pojíždění kladkostroje po přírubě nosníku nastává ohybové namáhání příruby jako 
sekundární napětí v místě působení zatížení kola silou Fs, bez ohledu na způsob 
podepření nosníku [18]. 

Výpočet lokálního napětí bude proveden podle postupu dle [18], str. 63–64, pro nosník 
s rovnoběžnými plochami příruby a pro podélný směr ohybového napětí. 
 

 
Obr. 11 Body výpočtu lokálního napětí v I – nosníku, zdroj [18], str. 63 
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5   PEVNOSTNÍ VÝPOČET HLAVNÍHO NOSNÍKU 

 

 

 

 

Kde: 

 dle rovnice (5.1) 

voleno dle [9], str. 13 

 voleno dle [9], str. 31, tab. 10 

 

 

 

 

 

Kde: 

 dle šířky pojíždějícího kola kladkostroje 

 dle online katalogu [8] 

 dle online katalogu [8] 

 

 

 

 

 

Kde: 

 dle rovnice (5.30) 

 

 

 

 

 

Kde: 

 dle rovnice (5.29) 

 dle online katalogu [8] 

 dle rovnice (5.31) 

 

- Výpočet maximálního a minimálního tahového napětí 
Ve výpočtu maximálního tahového napětí se kombinuje globální napětí s lokálním 
napětím a toto lokální napětí se násobí koeficientem 0,75 [18]. 
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5   PEVNOSTNÍ VÝPOČET HLAVNÍHO NOSNÍKU 

 

 

 

 

Kde: 

 dle rovnice (5.19) 

 dle rovnice (5.32) 

 dle rovnice (5.13) 

 dle online katalogu [8]  

 

- Stanovení výpočtové pevnosti při únavě dle [15], tab. 17, str. 29 

Vrubová skupina detailu je podle [15], tab. 19, str. 31 W0. Základní výpočtová pevnost 
při únavě je podle provozní a vrubové skupiny J4,W0 je  

dle [15], tab. 14, str. 27. K výpočtu pevnosti je potřeba vypočítat poměr mezních napětí 
a provést výpočet podle [15], str. 29, obr. 4. 

 

 

 

 

 

Kde: 

 dle rovnice (5.33) 

 dle rovnice (5.34) 

 

 

 

 

 

Kde: 

 dle [15], tab. 14, str. 27 

 

 

 

 podle [15], tab. 15, str. 28 pro řadu oceli 37 je maximální 
dovolená hodnota  
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5   PEVNOSTNÍ VÝPOČET HLAVNÍHO NOSNÍKU 

Kde: 

 dle rovnice (5.36) 

 dle rovnice (5.35) 

 [7] str. 16 

 

- Posouzení spodní pásnice 

 

 

spodní pásnice vyhovuje 

 

Kde: 

 dle rovnice (5.37) 

 dle rovnice (5.33) 

 

 

 POSOUZENÍ STABILITY NOSNÍKU PŘI OHYBU – KLOPENÍ 5.3.3

Výpočet posouzení proveden dle [20], str. 55, Kap. 6.8.2.2 

 

- Štíhlost prutu pro příslušný směr vybočení, dle [20], str. 51, rce. (6.57) 

 

 

 

 

 

Kde: 

 dle zadání 
 dle online katalogu [8] 

 

- Srovnávací štíhlost, dle [20], str. 51, rce. (6.58) 

 

 

 

 

 

Kde: 

 dle [7], tab. 2, str. 16 
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5   PEVNOSTNÍ VÝPOČET HLAVNÍHO NOSNÍKU 

- Poměrná štíhlost při klopení, dle [20], str. 55, vzorec podle pozn. průřez třídy 1 a 2 

 

 

 

 

 

Kde: 

 dle rovnice (5.39) 

 dle rovnice (5.40) 

 dle [16] 

 dle [16] 

 

- Součinitel vzpěrnosti při klopení, dle [20], str. 55, čl. součinitel vzpěrnosti při 
klopení LT se určí pro poměrnou štíhlost , podle vzorce (6.56). Křivka 
vzpěrnosti pro válcované profily a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kde: 

 dle [20], tab. 6.8, str. 51 

 dle rovnice (5.41) 

 dle rovnice (5.42) 

 

- Návrhový moment únosnosti prutu při ohybu, dle [20], str. 55, kap. 6.8.2.2, 

rce. (6.66) 
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Kde: 

 dle rovnice (5.43) 

 dle [20], str. 55, Kap. 6.8.2.2, průřezy 1 a 2 

 dle [16] 

 dle [7], str. 16, tab. 2 

 dle [20], str. 25, tab. 6.1 

 

- Posouzení klopení, dle [20], str. 55, kap. 6.8.2.2, rce. (6.65) 

 

 

 profil splňuje podmínku stability prutu při ohybu 

 

Kde: 

 dle rovnice (5.12) 

 dle rovnice (5.44) 

 

 

 

 VOLBA PŘÍČNÍKU 6

 

 
Obr. 12 Příčník typu 3-200-2700, zdroj [vlastní práce] 

Příčníky byly vybrány podle katalogu výrobce dostupného z [11] na základě rozvoru 
v zadání práce a dalších technických požadavků získaných od společnosti  
K – Technik s.r.o. Součástí příčníků jsou i připojovací desky, kterými je hlavní nosník 
přišroubován k příčníkům. 

Podle katalogu výrobce byl zvolen příčník typu 3-200-2700, který má horní 
připojovací konfiguraci pro připojení hlavního nosníku. Příčník je vyroben 

z válcovaného profilu typu MSH 260×180×16 (pozn. v katalogu výrobce není tento typ 

uveden, hodnoty profilu byly získané od spol. K – Technik s.r.o.). 
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Obr. 13 Průřez profilu MSH 260×180×16, zdroj [vlastní práce] 

 

Tab. 2 Charakteristika válcovaného profilu MSH 260×180×16, zdroj [16] 

Označení MSH 260×180×16 

Šířka bp 180 mm 

Výška průřezu  hp 260 mm 

Tloušťka stěny tp 16 mm 

Plocha průřezu Ap 128 cm
2
 

Hmotnost  Gp 100,48 kg.m
-1

 

Průřezový modul k ose ohybu x Wxp 865 cm
3
 

Průřezový modul k ose ohybu y  Wyp 692 cm
3
 

Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ixp 11 250 cm
4
 

Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iyp 6 230 cm
4
 

Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ixp 9,38 cm 

Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iyp 6,98 cm 
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 PŘÍČENÍ 7

 

Výpočet je proveden podle normy ČSN 270103 čl. 25 na str. 12 [15]. 

 

 
Obr. 14 Model příčení jeřábu, zdroj [15] 

 

7.1 KOLOVÝ TLAK JEDNOHO KOLA JEŘÁBU U VÍCE ZATÍŽENÉHO 

PŘÍČNÍKU 

 

 

 

 

 

Kde: 

 dle rovnice (5.1) 

 dle rovnice (5.2) 

 dle online katalogu [8] 

 dle [16]  

 dle katalogu výrobce [11] 
 

 dle zadání 
 dle zadání 

 dle katalogu výrobce [11]  
 dle Obr. 7 

 

 

7.2 VÝPOČET PŘÍČENÍ 

- Výpočet součinitele λ 

 

 



 

 

39 

 

 

BRNO 2014 

 

 

8   PEVNOSTNÍ VÝPOČET PŘÍČNÍKU 

 

 

- Výpočet příčných sil 

 

 

 

 

 

Kde: 

 dle rovnice (7.1) 

 dle zadání 
 dle zadání 

 dle rovnice (7.2) 

 dle [15], str. 13, čl. 25 

 

 

 

 PEVNOSTNÍ VÝPOČET PŘÍČNÍKU 8

 

8.1 VNITŘNÍ SÍLY 

Pro zjednodušení výpočtu bude brána délka válcovaného profilu 2 700 mm. 

 

 
Obr. 15 Vnitřní síly působící na příčník, zdroj [vlastní práce] 

 

a) Výpočet reakcí v podporách příčníku 

Ve výpočtu bude uvažována maximální síla působící uprostřed příčníku, která je 
vyvolaná hmotností hlavního nosníku a kladkostroje s břemenem v poloze, kdy je 

kladkostroj umístěn v maximálním dojezdu u vyšetřovaného příčníku. Dále se bude 
uvažovat zatížení od vlastní hmotnosti válcovaného profilu. Hmotnost elektrické skříně 
je asi , ve výpočtu bude zanedbána z důvodů malého ovlivnění. 
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8   PEVNOSTNÍ VÝPOČET PŘÍČNÍKU 

 

 

 

 

Kde: 

 dle rovnice (5.8) 

 dle [16] 

 

 dle zadání 
 voleno dle [9], str. 13 

 voleno dle [9], str. 29, tab. 7 

 

b) Výpočet ohybových momentů 

- Svislý maximální ohybový moment 
 

 

 

 

 

Kde: 

 dle rovnice (8.1) 

 dle [16] 

 

 dle zadání 
 voleno dle [9], str. 13 

 voleno dle [9], str. 29, tab. 7 

 

 
Obr. 16 Maximální ohybový moment na příčníku, zdroj [vlastní práce] 
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8   PEVNOSTNÍ VÝPOČET PŘÍČNÍKU 

- Vodorovný ohybový moment 
 

 

 

 

 

Kde: 

 dle rovnice (7.3) 

 dle zadání 
 

 

8.2 POSOUZENÍ PŘÍČNÍKU 

 POSOUZENÍ PRŮHYBU PŘÍČNÍKU 8.2.1

Příčník by neměl mít větší průhyb, než je vůle mezi profilem příčníku a kolejnicí, 
po které pojíždí jeřáb. Hodnota vůle je získána z katalogu výrobce a její velikost 
je  Výpočet je proveden podle [12], str. 43. 

 

 

 

 – průhyb příčníku vyhovuje 

 

Kde: 

 dle [16] 

 dle rovnice (5.8) 

 

 dle [12] 

 dle [16] 

 dle zadání 
 

 

 PROKÁZÁNÍ STATICKÉ ÚNOSNOSTI PŘÍČNÍKU 8.2.2

Prokázání bude provedeno stejně jako v Kap. 5.3.1, podle rovnic uvedených v [7]. 

 

a) Výpočet návrhových napětí 
- Návrhové ohybové napětí ve směru osy x 
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8   PEVNOSTNÍ VÝPOČET PŘÍČNÍKU 

Kde: 

 dle rovnice (8.2) 

 dle [16] 

 

- Návrhové ohybové napětí ve směru osy y 

 

 

 

 

 

Kde: 

 dle rovnice (8.3) 

 dle [16] 

 

- Návrhové smykové napětí 
Výpočet návrhového smykového napětí je proveden podle základního vzorce. Výpočet 
statického momentu Sxp byl proveden dle [17], str. 26. 

 

 
Obr. 17 Průřez válcovaným profilem, zdroj [vlastní práce]  

 

 

 

 

 

Kde: 

 dle [16] 

 dle [16] 

 dle [16] 

 dle Obr. 17 
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8   PEVNOSTNÍ VÝPOČET PŘÍČNÍKU 

 

 

 

 

Kde: 

 dle rovnice (8.1) 

 dle rovnice (8.7) 

 dle [16] 

 dle [16] 

 

b) Výpočet prokázání statické únosnosti 
Prokázání bylo provedeno podle [7] rovnice (24), str. 33. Návrhové hodnoty napětí 
únosnosti byly voleny v Kap. 4. 

 

 

 

 profil příčníku vyhovuje podle prokázání na statickou únosnost. 
 

Kde: 

 dle rovnice (8.5) 

 dle rovnice (8.6) 

 dle rovnice (8.8) 

 dle [7], tab. 2, str. 16 

 dle [7], tab. 2, str. 16 

 dle [7], tab. 2, str. 16 

 

 

 PROKÁZÁNÍ ÚNAVOVÉ PEVNOSTI PŘÍČNÍKU 8.2.3

Výpočet příčníku na únosnost při únavě bude proveden obdobně jako v Kap. 5.3.2, 

se stejnou provozní skupinou J4 podle [15], tab. 13, str. 25, na základě počtu cyklů 
N odvozených dle U3 a spektra napětí S3 odvozeného dle Q3 dle [19] a vrubovou 

skupinou W0 podle [15], tab. 19, str. 31. Základní výpočtová pevnost při únavě podle 
provozní a vrubové skupiny J4,W0 je  dle [15], tab. 14, str. 27. 

V případě příčníku je rozhodující posouzení na únavu ve spodní části profilu příčníku, 
která je zatěžována míjivým tahovým namáháním. 
 

- Výpočet maximálního a minimálního tahového napětí 
 

 

 

 

Kde: 

 dle rovnice (8.5) 
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8   PEVNOSTNÍ VÝPOČET PŘÍČNÍKU 

Minimální ohybové napětí působící na příčník vznikne, když se bude kladkostroj bez 

břemene nacházet u druhého příčníku. Pro výpočet můžeme použít vypočtenou reakci  
 dle rovnice (5.11).  

 

 

 

 

 

Kde: 

 dle rovnice (5.11) 

 dle [16] 

 

 dle zadání 
 voleno dle [9], str. 13 

 voleno dle [9], str. 29, tab. 7 

 

 

 

 
 

Kde: 

 dle rovnice (8.11) 

 dle [16] 

 

 dle zadání 
 voleno dle [9], str. 13 

 voleno dle [9], str. 29, tab. 7 

 

 

 

 

 

Kde: 

 dle rovnice (8.12) 

 dle [16] 
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8   PEVNOSTNÍ VÝPOČET PŘÍČNÍKU 

- Poměr mezních napětí 
 

 

 

 

 

Kde: 

 dle rovnice (8.10) 

 dle rovnice (8.13) 

 

- Stanovení výpočtové pevnosti při únavě dle [15], tab. 17, str. 29 

 

 

 

 podle [15], tab. 15, str. 28 pro řadu oceli 37 je maximální 
dovolená hodnota  

 

Kde: 

 dle rovnice (5.36) 

 dle rovnice (8.14) 

 [7] str. 16 

 

- Posouzení spodního pásu válcovaného profilu 

 

 

spodní pás válcovaného profilu vyhovuje 

 

Kde: 

 dle rovnice (8.15) 

 dle rovnice (8.10) 
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9   PŘIPOJENÍ HLAVNÍHO NOSNÍKU K PŘÍČNÍKŮM 

 PŘIPOJENÍ HLAVNÍHO NOSNÍKU K PŘÍČNÍKŮM 9

 

Připojení hlavního nosníku k příčníkům je provedeno pomocí připojovacích desek, 

které jsou přivařeny k hlavnímu nosníku a následně přišroubovány k příčníkům. 

Tyto desky obsahují středící díry pro kolíky, které se nacházejí na připojovacích částech 
příčníků, viz Obr. 18. Středící díry pro kolíky jsou zde z důvodu dosažení 
co nejpřesnějšího uložení nosníku k příčníkům tak, aby se dosáhlo co nejpřesnější 
paralelnosti obou příčníků. 
 

 

 
Obr. 18 Připojovací deska (vlevo) a příčník s držáky (vpravo), zdroj [vlastní práce] 

 

Před přivařením připojovacích desek k hlavnímu nosníku se tyto desky usadí 
do příčníků a následně se na ně položí hlavní nosník. Vše musí být řádně usazeno 

do vhodné pozice, tzn., že oba příčníky musí být mezi sebou rovnoběžné a zároveň 
se musí docílit kolmosti hlavního nosníku k příčníkům. Potom se podle technologického 
postupu svařují připojovací desky k hlavnímu nosníku. Svařování musí být prováděno 
po částech tak, aby nedošlo k pokroucení nebo vybočení desky. 

 

 

 
Obr. 19 Detail připojení hlavního nosníku k příčníkům, zdroj [vlastní práce] 
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10   PEVNOSTNÍ ANALÝZA POMOCÍ PROGRAMU NX I-DEAS 

 PEVNOSTNÍ ANALÝZA POMOCÍ PROGRAMU  10

NX I-DEAS 

 

10.1 VYTVOŘENÍ MODELU 

Pro pevnostní výpočet byl vytvořen model jeřábu v programu NX I-DEAS 

jako skořepinová konstrukce. K jednotlivým dílům byly přiřazeny odpovídající tloušťky 

(Obr. 20). Model byl síťován volnou sítí s velikostí jednotlivých elementů 15 mm. 
 

 

 
Obr. 20 Část modelu s barevně odlišenými díly různých tlouštěk, zdroj [vlastní práce] 

 

Tab. 3 Přehled tlouštěk materiálu, zdroj [vlastní práce] 

Hlavní nosník Příčníky 

HEA 650 HEA 100 
Výztuha 

10 mm 

Držáky 

30 mm 

Pásnice 

26 mm 

Pásnice 

8 mm 

Připojovací deska 

15 mm 

MSH 260×180×16 

16 mm 

Stojina 

13,5 mm 

Stojina 

5 mm 

Svary připojovací desky 

7,5 mm 

Svary držáků 

7,5 mm 

 

 

V modelu byla zjednodušena pojezdová kola jeřábu pomocí prvků Rigid (Obr. 22), 

dále byl nahrazen kladkostroj pomocí prvků Constraint (Obr. 21). Připojení příčníku 
k hlavnímu nosníky bylo řešeno přidáním ploch, které tvoří náhradu šroubů (Obr. 23).  
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10   PEVNOSTNÍ ANALÝZA POMOCÍ PROGRAMU NX I-DEAS 

 
Obr. 21 Nahrazení kladkostroje pomocí prvku Constraint, zdroj [vlastní práce] 

 

Nahrazení kladkostroje bylo řešeno tak, že byly vytvořeny  čtyři uzly v osách 
pojíždějích kol kladkostroje s ohledem na rozvor kladkostroje. K těmto uzlům byly 
připojeny další dva uzly. Jeden z nich představuje těžiště kladkostroje, do kterého bylo 

umístěno zatížení od hmotnosti kladkostroje. Druhý uzel byl umístěn v poloze kladnice 

s hákem, na kterém bylo zadáno zatížení břemenem. Veškeré propojení bylo řešeno 
pomocí prvku Constraint. 
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10   PEVNOSTNÍ ANALÝZA POMOCÍ PROGRAMU NX I-DEAS 

 
Obr. 22 Nahrazení pojíždějících kol pomocí prvků Rigid, zdroj [vlastní práce] 

 

Nahrazení pojezdových kol jeřábu bylo řešeno vytvořením čtyř uzlů, které byly 
umístěny do polohy os pojíždějících kol a následně připojeny k profilům příčníků 
pomocí prvků Rigid. Do těchto uzlů byly umístěny kombinace vazeb, které mají 
simulovat chování jeřábu v reálném prostředí. 
 

 

 
Obr. 23 Nahrazení připojení hlavního nosníku k příčníkům, zdroj [vlastní práce] 
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10   PEVNOSTNÍ ANALÝZA POMOCÍ PROGRAMU NX I-DEAS 

Připojení hlavního nosníku k příčníkům bylo řešeno v Kap. 9. Ve výpočetním modelu 
NX I-DEAS bylo potřeba nahradit připojovací šrouby, kterými se přišroubovala 
připojovací deska k držákům příčníku. Náhrada byla řešena přidáním vysíťovaných 
ploch. Tyto plochy zároveň spojují příčník s připojovacími držáky i připojovací desku. 
 

 

10.2 VÝPOČET ZRYCHLENÍ A ZPOMALENÍ VYVOLANÉ SETRVAČNÝMI SILAMI 

 VÝPOČET ZRYCHLENÍ, ZPOMALENÍ JEŘÁBU 10.2.1

- Zatížení od rozjezdu jeřábu, ve směru osy x 

 

 

 

 

 

Kde: 

 dle katalogu výrobce [11] 
 dle katalogu výrobce [11] 

 

- Zrychlení jeřábu od rozjezdu 

 

 

 

 

 

Kde: 

 dle rovnice (10.1) 

 dle zadání 
 dle zadání 

 dle zadání 
 dle katalogu výrobce [11] 

 dle online katalogu [8] 

 dle [16] 

 

Zpomalení od brzdění jeřábu má stejnou velikost jako zrychlení, ale je opačně 
orientované . 
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10   PEVNOSTNÍ ANALÝZA POMOCÍ PROGRAMU NX I-DEAS 

 VÝPOČET ZRYCHLENÍ, ZPOMALENÍ KLADKOSTROJE 10.2.2

- Zatížení od rozjezdu kladkostroje, ve směru osy z 

 

 

 

 

 

Kde: 

 dle katalogu výrobce [11] 
 dle katalogu výrobce [11] 

 

- Zrychlení kladkostroje od pojezdu 

 

 

 

 

 

Kde: 

 dle rovnice (10.3) 

 dle zadání 
 dle katalogu výrobce [11] 

 

Zpomalení od brzdění kladkostroje má stejnou velikost jako zrychlení, ale je opačně 
orientované . 

 

 VÝPOČET ZPOMALENÍ JEŘÁBU PŘI NÁRAZU NA NÁRAZNÍKY 10.2.3

- Síly na nárazníky se počítají z kinetické energie všech příslušných částí jeřábu, 
pohybujících se rychlostí o velikosti 0,7 až 1 násobku jmenovité rychlosti. 
Protože je jeřáb vybaven koncovými vypínači, byl zvolen 0,7 násobek jmenovité 
rychlosti dle [9], str. 27. 

 

 

 

 

 

Energie na jeden nárazník je  

 

Kde: 

 dle zadání 
 dle zadání 
 dle katalogu výrobce [11] 
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 dle online katalogu [8] 

 dle [16] 

 dle katalogu výrobce [11] 
 

Síly na nárazník byly vypočteny dle [9], str. 27. Hodnoty nárazníků byly převzaty 
od náhradního výrobce [21]. 

 

 

 

 

 

Kde: 

 dle online katalogu [21] 

 dle [9] obr. 13, str. 27 

 

- Zpomalení jeřábu při nárazu na nárazníky 

 

 

 

 

 

Kde: 

 dle rovnice (10.6) 

 dle zadání 
 dle zadání 
 dle katalogu výrobce [11] 

 dle online katalogu [8] 

 dle [16] 

 

 

10.3 ZATĚŽOVACÍ STAVY A JEJICH KOMBINACE 

Zatěžovací stavy byly sestaveny ze základních zatížení a jejich kombinací, které mohou 
nastat při provozu jeřábu. Základní zatížení jsou označeny písmeny Z1–Z7: 

 

Z1 – zatížení od hmotnosti jeřábu 

Z2 – zatížení od kladkostroje 1 000 kg 

Z3 – zatížení od břemene 8 000 kg 

Z4 – zatížení od zrychlení jeřábu 

Z5 – zatížení od zrychlení kladkostroje 

Z6 – zatížení způsobené příčením jeřábu 

Z7 – zatížení způsobené nárazem na nárazníky 

 

Posouzení bylo provedeno pro dvě polohy kladkostroje: 

- kladkostroj uprostřed mostu 

- kladkostroj na kraji mostu u příčníku 
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 DEFINOVÁNÍ VAZEB 10.3.1

 

- Vazby základní 
 

 
Obr. 24 Základní vazby, zdroj [vlastní práce] 

 

- Vazby příčení 

 
Obr. 25 Vazby při příčení, zdroj [vlastní práce] 

 

- Vazby nárazníky 

 
Obr. 26 Vazby při nárazu na nárazníky, zdroj [vlastní práce]
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 DEFINOVÁNÍ ZATÍŽENÍ V PROGRAMU NX I-DEAS 10.3.2

 

Z1: – gravitační zrychlení  

 – „vazby základní“ 

 

Z2: – síla od hmotnosti kočky, zadáno do těžiště kočky  

 – „vazby základní“ 

 

Z3: – síla od břemene, zadáno do uzlu polohy kladnice s hákem  

 – „vazby základní“ 

 

Z4: – zrychlení jeřábu v ose x ,  

síla do těžiště kočky  a síla od břemene  

 – „vazby základní“ 

 

Z5: – zrychlení kladkostroje v ose z , síly zadány do uzlů 

pojezdových kol kočky  a síla od břemene  

 – „vazby základní“ 

 

Z6: – dvojice sil zadány do uzlů v ose pojíždějících kol na více zatížené větvi jeřábové 
dráhy  

 – „vazby příčení“ 

 

Z7: – zpomalení jeřábu od nárazu na nárazník v ose x , síla od 
hmotnosti kočky, zadáno do těžiště kočky  

 – „vazby nárazníky“ 

 

 

 KOMBINACE ZATÍŽENÍ 10.3.3

Kombinace zatížení byly sestaveny z jednotlivých výpočtových zatížení dle kombinací 
z [9], tab. 10, str. 31–32. 

 

S1 – Kombinace zatížení vzniklá vlastní hmotností jeřábu včetně hmotnosti 
kladkostroje a jmenovitého břemene 8 000 kg. 

 

 

 

 

 

Kde: 

 voleno dle [9], str. 13 

voleno dle [9], str. 13 

 voleno dle [9], str. 31, tab. 10 

 voleno dle [9], str. 29, tab. 7 
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S2 – Kombinace zatížení vzniklá vlastní hmotností jeřábu včetně hmotnosti 
kladkostroje a jmenovitého břemene 8 000 kg při rozjezdu jeřábu. 

 

 

 

 

 

Kde: 

voleno dle [9], str. 18 

 voleno dle [9], str. 31, tab. 10 

 

S3 – Kombinace zatížení vzniklá vlastní hmotností jeřábu včetně hmotnosti 
kladkostroje a jmenovitého břemene 8 000 kg při rozjezdu kladkostroje. 

 

 

 

 

 

Kde: 

voleno dle [9], str. 18 

 voleno dle [9], str. 31, tab. 10 

 

S4 – Kombinace zatížení vzniklá vlastní hmotností jeřábu včetně hmotnosti 
kladkostroje a jmenovitého břemene 8 000 kg při rozjezdu jeřábu i kladkostroje. 

 

 

 

 

 

Kde: 

voleno dle [9], str. 18 

voleno dle [9], str. 18 

 voleno dle [9], str. 31, tab. 10 

 

Zatížení způsobené při brždění S5, S6, S7 se počítají obdobným způsobem. 
 

S8 – Kombinace zatížení vzniklá vlastní hmotností jeřábu včetně hmotnosti 
kladkostroje a jmenovitého břemene 8 000 kg, obsahující zatížení vzniklé příčením 
jeřábu. 
 

 

 

 

 

Kde: 

 voleno dle [9], str. 13 

voleno dle [9], str. 13 

 voleno dle [9], str. 31, tab. 10 

 voleno dle [9], str. 31, tab. 10 
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 voleno dle [9], str. 29, tab. 7 

 

S9 – Kombinace zatížení vzniklá vlastní hmotností jeřábu včetně hmotnosti 
kladkostroje a jmenovitého břemene 8 000 kg pro posouzení maximálního průhybu. 
 

 

 

S10 – Kombinace zatížení vzniklá vlastní hmotností jeřábu včetně hmotnosti 
kladkostroje a zkušebního břemene při rozjezdu jeřábu při dynamické zkoušce. 

 

 

 

 

 

Kde: 

 voleno dle [9], str. 13 

voleno dle [9], str. 18 

voleno dle [9], str. 26 

 voleno dle [9], str. 31, tab. 10 

 voleno dle [9], str. 31, tab. 10 

 voleno dle [9], str. 32, tab. 10 

 

S11 – Kombinace zatížení vzniklá vlastní hmotností jeřábu včetně hmotnosti 

kladkostroje a zkušebního břemene při rozjezdu kladkostroje při dynamické zkoušce. 
 

 

 

 

 

Kde: 

 voleno dle [9], str. 13 

voleno dle [9], str. 18 

voleno dle [9], str. 26 

 voleno dle [9], str. 31, tab. 10 

 voleno dle [9], str. 31, tab. 10 

 voleno dle [9], str. 32, tab. 10 

 

Zatížení způsobené bržděním při dynamické zkoušce S12, S13 se počítají obdobným 
způsobem. 
 

S14 – Kombinace zatížení vzniklá vlastní hmotností jeřábu včetně hmotnosti 
kladkostroje a zkušebního břemene při statické zkoušce. 
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Kde: 

 voleno dle [9], str. 13 

voleno dle [9], str. 26 

 voleno dle [9], str. 31, tab. 10 

 voleno dle [9], str. 31, tab. 10 

 voleno dle [9], str. 32, tab. 10 

 

S15 – Kombinace zatížení vzniklá vlastní hmotností jeřábu včetně hmotnosti 
kladkostroje při nárazu na nárazníky 

 

 

 

 

 

Kde: 

voleno dle [9], str. 26 

 voleno dle [9], str. 31, tab. 10 

 voleno dle [9], str. 32, tab. 10 

 

 

10.4 ANALÝZA VÝSLEDKŮ MODELU 

Kombinace zatížení byly sestaveny v programu NX I-DEAS ze základních zatížení 
Z1 až Z7, které byly sečteny, odečteny a násobeny dílčími a dynamickými součiniteli 
bezpečnosti. Byly vytvořeny dva zatěžovací cykly. Jeden cyklus byl počítán 
s kladkostrojem uprostřed rozpětí jeřábu a druhý byl počítán s kladkostrojem 

v minimální vzdálenosti od příčníku.  
 

a) Průhyb jeřábu 

Pro zjištění maximálního průhybu jeřábu byl použit zatěžovací stav S9, kdy byl jeřáb 
zatěžován vlastní hmotností konstrukce, kladkostrojem a jmenovitým břemenem 
8 000 kg. 

 

 
Obr. 27 Stav maximálního průhybu jeřábu, zdroj [vlastní práce] 
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Při tomto zatěžování vznikl průhyb nosníku 33,3 mm. Dovolený průhyb podle rovnice 

(4.3) vycházel 33,8 mm. Maximální napětí je 114 MPa. Deformované zobrazení 
viz Příloha P1. 
 

b) Zatěžovací stav S1 

Tento stav zahrnoval zatěžování jeřábu od vlastní hmotnosti konstrukce, hmotnosti 

kladkostroje a jmenovitého břemene vynásobené dílčími a dynamickými součiniteli 
bezpečnosti. 
 

 
Obr. 28 Zatěžovací stav S1 – Kladkostroj uprostřed hlavního nosníku, zdroj 

[vlastní práce] 

 

 
Obr. 29 Zatěžovací stav S1 – Kladkostroj v minimální vzdálenosti od příčníku, zdroj 

[vlastní práce] 

 

V tomto případě byly porovnávány výsledky zatěžovacího stavu S1 ve dvou polohách 
kladkostroje. V prvním případě se kladkostroj nacházel uprostřed hlavního nosníku 
(Obr. 28), ve druhém případě byl kladkostroj v minimální vzdálenosti 
od příčníku (Obr. 29). 
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Největší napětí vzniklo při poloze kladkostroje v minimální vzdálenosti od příčníku, 
kdy v místě uložení hlavního nosníku k příčníku vznikly napěťové špičky, 
které přesáhly návrhovou hodnotu meze kluzu. V tomto případě bylo maximální napětí 
212 MPa. U stavu, kdy byl kladkostroj uprostřed hlavního nosníku, vzniklo maximální 
napětí 173 MPa. Zobrazení deformovaného zatěžovacího stavu S1 viz Příloha P2 a P3. 
 

c) Zatěžovací stav S2 

Tento stav zahrnoval zatížení od rozjezdu jeřábu v ose x, vlastní hmotnost konstrukce, 
hmotnost kladkostroje a jmenovité břemeno 8 000 kg, včetně dílčích a dynamických 
součinitelů.  
 

 
Obr. 30 Zatěžovací stav S2 – Kladkostroj uprostřed hlavního nosníku, zdroj 

[vlastní práce] 

 

 
Obr. 31 Zatěžovací stav S2 – Kladkostroj v minimální vzdálenosti od příčníku, zdroj 

[vlastní práce] 

U zatěžovacího stavu S2 byly také porovnávány dvě polohy kladkostroje. V prvním 
případě se kladkostroj nacházel uprostřed hlavního nosníku (Obr. 30), ve druhém 
případě byl kladkostroj v minimální vzdálenosti od příčníku (Obr. 31). 
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 Při porovnání výsledků zatížení pro dvě polohy kladkostroje bylo opět zjištěno, 
že nejnepříznivější byl stav, kdy byl kladkostroj v minimální vzdálenosti od příčníku. 
Hodnota maximálního napětí vzniklého při rozjezdu jeřábu v ose x byla 208 MPa. 

Hodnota maximálního napětí, kdy byl kladkostroj při rozjezdu jeřábu v ose x uprostřed 
nosníku, byla 167 MPa. Zobrazení deformovaného zatěžovacího stavu S2 viz Příloha 
P4 a P5. 

 

d) Zatěžovací stav S8 

Tento stav je způsoben zatížením vzniklým vlastní hmotností jeřábu a hmotností 
kladkostroje s břemenem 8 000 kg. Dále pak obsahuje zatížení vzniklé při příčení 
jeřábu.  
 

 
Obr. 32 Zatěžovací stav S8 – Zatížení vzniklé příčením jeřábu, zdroj [vlastní práce] 

 

 
Obr. 33 Zatěžovací stav S8 – Detail pravé strany jeřábu, zdroj [vlastní práce] 

V zatěžovacím stavu S8 vzniklo největší napětí na pravé straně jeřábu, kde se nacházel 
i kladkostroj s břemenem (Obr. 33). Maximální návrhová hodnota meze kluzu 
je 205 MPa. V tomto zatěžovacím stavu vznikly napěťové špičky v místech připojení 
příčníku k hlavnímu nosníku. Maximální hodnota těchto špiček je 226 MPa.  
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e) Zatěžovací stav S10 

V tomto stavu působí zrychlení jeřábu v ose x, zatížení vlastní hmotností a hmotností 
kladkostroje se zkušebním břemenem při dynamickém zkoušení. 
 

 
Obr. 34 Zatěžovací stav S10 – Zatížení jeřábu kladkostrojem uprostřed nosníku 

při dynamické zkoušce, zdroj [vlastní práce] 

 

 
Obr. 35 Zatěžovací stav S10 – Zatížení jeřábu kladkostrojem v minimální vzdálenosti 

od příčníku při dynamické zkoušce, zdroj [vlastní práce] 

 

V zatěžovacím stavu S10 vzniklo největší napětí při zatížení jeřábu kladkostrojem 
v minimální vzdálenosti od příčníku. Hodnota napětí vzniklého při rozjezdu jeřábu 
v ose x v minimální vzdálenosti od příčníku byla 207 MPa (Obr. 35). Hodnota 

maximálního napětí, kdy byl kladkostroj při rozjezdu jeřábu v ose x uprostřed nosníku, 
byla 143 MPa (Obr. 34). Zobrazení deformovaného zatěžovacího stavu S10 viz Příloha 
P6 a P7. 
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f) Zatěžovací stav S14 

V tomto případě působí na jeřáb hmotnost jeho konstrukce, hmotnost kladkostroje 

a zkušební břemeno při statické zkoušce.  
 

 
Obr. 36 Zatěžovací stav S14 – Zatížení jeřábu kladkostrojem uprostřed nosníku při 

statické zkoušce, zdroj [vlastní práce] 

 

 
Obr. 37 Zatěžovací stav S14 – Zatížení jeřábu kladkostrojem v minimální vzdálenosti od 

příčníku při statické zkoušce, zdroj [vlastní práce] 

 

V tomto případě byly porovnávány výsledky zatěžovacího stavu S14 ve dvou polohách 
kladkostroje. V prvním případě se kladkostroj nacházel uprostřed hlavního nosníku 
(Obr. 36), ve druhém případě byl kladkostroj v minimální vzdálenosti 
od příčníku (Obr. 37). 

Největší napětí vzniklo v poloze kladkostroje v minimální vzdálenosti od příčníku, 
kdy v místě uložení hlavního nosníku k příčníku vznikly napěťové špičky, 
které přesáhly návrhovou hodnotu meze kluzu. V tomto případě bylo maximální napětí 
213 MPa. U stavu, kdy byl kladkostroj uprostřed hlavního nosníku, vzniklo maximální 
napětí HMH 160 MPa. Zobrazení deformovaného zatěžovacího stavu S14 v Příloze P8 

a P9. 
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g) Zatěžovací stav S15 

Zatěžování stav jeřábu byl vytvořen od vlastní hmotnosti konstrukce, od hmotnosti 

kladkostroje a jmenovitého břemene při nárazu na nárazníky.  
 

 
Obr. 38 Zatěžovací stav S15 – Zatížení jeřábu kladkostrojem uprostřed nosníku při 

nárazu na nárazníky, zdroj [vlastní práce] 

 

 
Obr. 39 Zatěžovací stav S15 – Zatížení jeřábu kladkostrojem v minimální vzdálenosti od 

příčníku při nárazu na nárazníky, zdroj [vlastní práce] 

 

Zde byly vyhodnoceny výsledky zatěžovacího stavu S15 ve dvou polohách kladkostroje 

při nárazu na nárazníky. Obr. 38 znázorňuje kladkostroj uprostřed hlavního nosníku, 
Obr. 39 znázorňuje kladkostroj v minimální vzdálenosti od příčníku.  
  Hodnota napětí vzniklého při nárazu na nárazníky jeřábu v minimální vzdálenosti 
od příčníku byla 148 MPa. Hodnota napětí, kdy byl kladkostroj při nárazu na nárazníky 
uprostřed nosníku, byla 69,2 MPa. 
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10.5 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MODELU 

Pro znázornění velikosti napětí byla u obrázků jednotlivých zatěžovacích stavů použita 
barevná škála v rozsahu návrhové meze kluzu materiálu. U zatěžovacích stavů 
vycházelo napětí dostatečně nízké ve srovnání s návrhovou hodnotou meze kluzu.  

 Špičky napětí, které se u jednotlivých zatěžovacích stavů nacházely, byly u spoje 

hlavního nosníku s příčníky. Důvodem vzniku těchto špiček bylo nahrazení připojení 
hlavního nosníku k příčníkům pomocí vysíťovaných ploch, které zároveň nahrazovaly 
koutové svary v místech svaření držáků k příčníkům.  
 Největší napětí vznikla v poloze, kdy byl kladkostroj v minimální vzdálenosti od 
příčníku. U zatěžovacích stavů S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S10, S11, S12, S13, S14 a 

S15 vznikla velká napětí v okolí spoje příčníku s hlavním nosníkem (viz Obr. 29, 

Obr. 31, Obr. 35 a Obr. 37). U zatěžovacího stavu S8 – kombinace zatížení jeřábu při 
příčení bylo napětí podobné. U spoje příčníku s hlavním nosníkem vznikly napěťové 
špičky s hodnotou 226 MPa (viz Obr. 33). Vznik těchto špiček mohl být způsoben méně 
optimální náhradou připojení příčníku k hlavnímu nosníku, což by mohlo ovlivnit 

výsledné napětí. Výsledné napětí může ovlivnit i nevhodně zvolený typ uložení 
hlavního nosníku k příčníku. I když může být výsledné napětí ovlivněno, jeho hodnota 
musí být brána v úvahu. Pokud stav S8 nastane v provozu při plném zatížení jeřábu, je 
to pro konstrukci jeřábu nejhorší možná zatěžující kombinace. Možným řešením pro 
snížení tohoto napětí je úprava konstrukce připojení hlavního nosníku k příčníkům. 
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 ZÁVĚR 11

 

Tato diplomová se zabývá konstrukčním návrhem jednonosníkového mostového jeřábu 
pro společnost LUVE – PLAST, s.r.o. ve spolupráci se společností K – Technik, s.r.o. 

 Základní požadované parametry jeřábu byly nosnost 8 000 kg, rozpětí 16 900 mm, 

minimální zdvih 4 650 mm. Jeřáb navržený v této práci bude využíván pro výměnu 
forem ze vstřikovacích lisů. Hmotnost těchto forem se pohybuje okolo 7 000 kg.  

 Cílem této práce bylo vypracovat technickou zprávu s rozborem volby řešení 
a s důležitými technickými a pevnostními výpočty. Součástí práce byla i pevnostní 
kontrola vybraných dílů. Další částí práce je výkres sestavy jeřábu a vybrané detailní 
výkresy. 
 Výpočtová část byla provedena podle norem zabývajících se konstrukcí jeřábů. 
Nejdříve byl proveden návrh hlavního nosníku, poté byly provedeny pevnostní výpočty 
a pevnostní kontrola hlavního nosníku. V další části byla řešena volba příčníků a jejich 
následná pevnostní kontrola.  
 V poslední kapitole byla provedena pevnostní analýza v programu NX I-DEAS, 

ve kterém byl vytvořen skořepinový model jeřábu. Model byl nejdříve vysíťován 

pomocí volné sítě, poté byly přiřazeny odpovídající tloušťky materiálů. Následně došlo 
k zavazbení a vytvoření zatěžovacích stavů. Poslední částí byl samotný výpočet všech 
kombinací zatěžovacích stavů.  
 Výsledky pevnostní analýzy ukazují, že největší namáhání vznikalo v případě, 
že byl kladkostroj v minimální vzdálenosti od příčníku. V místě spojení hlavního 
nosníku s příčníkem vznikaly napěťové špičky, které přesáhly návrhovou mez kluzu 

materiálu.  

 Když byl kladkostroj v minimální vzdálenosti od příčníku, vznikla velká napětí 
v okolí spoje příčníku s hlavním nosníkem u zatěžovacích stavů S1, S2, S3, S4, S5, S6, 
S7, S10, S11, S12, S13, S14 a S15. U zatěžovacího stavu S8 bylo napětí podobné. 
U spoje příčníku s hlavním nosníkem vznikly napěťové špičky s hodnotou 226 MPa. 

Vznik napěťových špiček mohl být způsoben méně optimální náhradou připojení 
příčníku k hlavnímu nosníku (což mohlo ovlivnit výsledné napětí) nebo nevhodně 
zvolený typ uložení hlavního nosníku k příčníku.  I když může být výsledné napětí 
ovlivněno, jeho hodnota musí být brána v úvahu. Pokud nastane v provozu při plném 
zatížení jeřábu stav S8, pro konstrukci jeřábu je to nejhorší možná zatěžující kombinace. 
Možným řešením pro snížení tohoto napětí je úprava konstrukce připojení hlavního 
nosníku k příčníkům. 
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A   podpora vazby            [–] 

a   vzdálenost působiště síly 2Fs1 od vazby A     [mm] 

a1    vzdálenost působiště síly 2Fs1 od vazby A      [mm] 

ak   rozvor kočky            [mm] 

Ap, Bp   označení podpor na příčníku         [–] 

ax    zrychlení, zpomalení ve směru osy x        [m.s
-2

] 

axz    zpomalení ve směru osy x         [m.s
-2

] 

az    zrychlení, zpomalení ve směru osy z        [m.s
-2

] 

b    vzdálenost působiště síly 2Fs2 od vazby B      [mm] 

B   podpora vazby            [–] 

b1    vzdálenost působiště síly 2Fs2 od vazby B      [mm] 

bp    šířka profilu příčníku           [mm] 

cx2(λl)  součinitel k výpočtu lokálního ohybového namáhání  
v nejkrajnějším místě          [–] 

ČSN  Česká státní norma 

E   modul pružnosti v tahu/tlaku oceli        [MPa] 

Ek   kinetická energie            [J] 

Ek1   kinetická energie na jeden nárazník        [J] 

f   teoretický průhyb nosníku         [mm] 

f1   průhyb nosníku způsobený zatížením od kladkostroje  
a hmotnosti břemene          [mm] 

f2   průhyb nosníku způsobený zatížením od vlastní hmotnosti [mm] 

fc   celkový průhyb nosníku          [mm] 

fD   dovolený průhyb nosníku         [mm] 

Fel    polovina síly od zatížení rozvodné el. skříně      [N] 

Fk    kolový tlak způsobený jedním kolem u více  
zatíženého příčníku            [N] 

Fn    síla na nárazník             [N] 

Fn,max   maximální síla nárazníku         [N] 

FRA   reakce v podpoře A hlavního nosníku ve vzdálenosti a  [N] 

FRA1  reakce v podpoře A hlavního nosníku ve vzdálenosti a1  [N] 

FRAk  reakce vzniklá kladkostrojem v podpoře  
A hlavního nosníku ve vzdálenosti a       [N] 

FRAk1   reakce vzniklá kladkostrojem v podpoře  
A hlavního nosníku ve vzdálenosti a1      [N] 

FRap   velikost reakce v podpoře Ap příčníku       [N] 

FRB   reakce v podpoře B hlavního nosníku ve vzdálenosti b  [N] 

FRB1  reakce v podpoře B hlavního nosníku ve vzdálenosti b1  [N] 

FRBk   reakce vzniklá kladkostrojem v podpoře  
B hlavního nosníku ve vzdálenosti b       [N] 

FRBk1  reakce vzniklá kladkostrojem v podpoře  
B hlavního nosníku ve vzdálenosti b1       [N] 

FRBp   velikost reakce v podpoře Bp příčníku       [N] 

frdσ   normálová návrhová hodnota únosnosti      [MPa] 

frdτ   smyková návrhová hodnota únosnosti      [MPa] 

Fs    síla vyvozená jedním kolem jeřábové kočky s břemenem  [N] 

Fs1, Fs2   svislé síly v místě styku kola jeřábové kočky      [N] 
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fu   mez pevnosti v tahu/tlaku         [MPa] 

Fx    síla ve směru osy x            [N] 

Fy    síla ve směru osy y            [N] 

fy   mez kluzu             [MPa] 

Fz    síla ve směru osy z            [N] 

g   gravitační zrychlení           [m.s
-2

] 

Gel    hmotnost rozvodné el. skříně         [kg] 

Gk   hmotnost kladkostroje          [kg] 

Gn   hmotnost 1 metru hlavního nosníku       [kg.m
-1

] 

Gp   hmotnost příčníku           [kg.m
-1

] 

Gpoj   hmotnost pojezdového ústrojí příčníku       [kg] 

Hb   vodorovná brzdící síla           [N] 

hp   výška profilu příčníku          [mm] 

Htp    příčné síly              [N] 

i   vzdálenost působiště síly od kola kočky na spodní  
přírubě hlavního nosníku         [mm] 

i1, i2  vzdálenosti působení hmotnosti břemene na kola kočky   [mm] 

ix    poloměr setrvačnosti k ose ohybu x        [cm] 

Ix   kvadratický moment setrvačnosti průřezu     [cm
4
]
 

Ixp   kvadratický moment setrvačnosti průřezu příčníku   [cm
4
]
 

Ixv   volený kvadratický moment setrvačnosti průřezu    [cm
4
] 

J4   provozní skupina jeřábu          [–] 

Kv   kabelová vlečka            [kg] 

L   rozpětí jeřábového mostu         [mm] 

Lcr    vzpěrná délka pro příslušný směr vybočení     [mm] 

L-x   poloha kladkostroje           [mm] 

Mb   vodorovný ohybový moment vzniklý účinkem  
brzdných sil uprostřed rozpětí        [N.m] 

Mb,Rd   návrhový moment únosnosti prutu při ohybu     [N.m] 

Mg    svislý ohybový moment od vlastní hmotnosti  
hlavního nosníku bez dynamických  a dílčích součinitelů  [N.m] 

Mos   svislý ohybový moment od hmotnosti jeřábové kočky  
s břemenem bez dynamických a dílčích součinitelů   [N.m] 

Mos,max   maximální svislý ohybový moment       [N.m] 

Mosk,max  max. svislý ohybový moment způsobený kladkostrojem  [N.m] 

Mosp,max  maximální ohybový moment působící svisle na příčník   [N.m] 

Mosp,min   minimální ohybový moment působící svisle na příčník   [N.m] 

Msd   největší ohybový moment působící na prutu      [N.m] 

Pel.   výkon pojezdových pohonů          [kW] 

Q   hmotnost břemena           [kg] 

Q3    stav zatěžování             [–] 

qn    svislé spojité zatížení od vlastní hmotnosti nosníku    [N.m
-1

] 

R   rozvor příčníku            [mm] 

rce   rovnice 

Rfat(-1)  základní výpočtová pevnost při únavě pro = −1    [MPa] 

Rfat,p(0)  tlaková výpočtová pevnost pro stanovení  
výpočtové pevnosti při únavě        [MPa] 

Rfat,p( )  tlaková výpočtová pevnost při únavě       [MPa] 

Rfat,t( )  tahová výpočtová pevnost pro stanovení  
výpočtové pevnosti při únavě        [MPa] 
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Rfat,t( )  tahová výpočtová pevnost při únavě       [MPa] 

Rk1, Rk2  statické reakce působící od kladkostroje       [N] 

S   tloušťka stojiny             [mm] 

S1 ÷ S15 kombinace působících zatížení na jeřáb      [–] 

S3    spektrum napětí            [–] 

Sx    statický moment poloviny průřezu        [cm
3
] 

Sxp   statický moment plochy příčníku        [cm
3
] 

t   tloušťka příruby hlavního nosníku       [mm] 

tp, tf, tw  tloušťka stěny profilu příčníku         [mm] 

u    vůle mezi příčníkem a kolejnicí         [mm] 

U3    třída využívání             [–] 

vp    pojíždějící rychlost           [m.s
-1

] 

W0   vrubová skupina detailu použitého prvku      [–] 

Wx    průřezový modul k ose ohybu x         [cm
3
]
 

Wxp   průřezový modul příčníku k ose ohybu x       [cm
3
]
 

Wy    průřezový modul k ose ohybu y         [cm
3
]
 

Wyp   průřezový modul příčníku k ose ohybu y       [cm
3
]
 

z    vzdálenost řezu od neutrální osy při výpočtu  
smykového napětí           [mm] 

Z1 ÷ Z7  jednotlivé zatěžovací stavy         [–] 

α1    součinitel imperfekce          [–] 

βw   součinitel pro průřezové třídy        [–] 

γM1   dílčí součinitel spolehlivosti materiálu       [–] 

γp    dílčí součinitele bezpečnosti         [–] 

γtp    součinitel zatížení od příčných sil       [–] 

ε    součinitel vodorovných bočních rázů       [–] 

λ   součinitel při výpočtu příčení        [–] 

λ1    srovnávací štíhlost            [–] 

λl   součinitel k výpočtu lokálního ohybového namáhání   [–] 

λš    štíhlost prutu             [–] 

σFx2   lokální ohybové namáhání v nejkrajnějším místě  

příruby hlavního nosníku         [MPa] 

σpmax,x  maximální návrhové tlakové napětí v horní pásnici   [MPa] 

σpmin,x   minimální návrhové tlakové napětí v horní pásnici   [MPa] 

σsd,x   návrhové normálové napětí ve směru osy x      [MPa] 

σsd,y   návrhové normálové napětí ve směru osy y      [MPa] 

σsdp,x  návrhové normálové napětí příčníku ve směru osy x    [MPa] 

σsdp,y  návrhové normálové napětí příčníku ve směru osy y    [MPa] 

σtmax,x  maximální návrhové tahové napětí ve spodní pásnici   [MPa] 

σtmaxp,x  maximální návrhové tahové napětí ve spodním pásu  

válcovaného profilu příčníku        [MPa] 

σtmin,x   minimální návrhové tahové napětí ve spodní pásnici   [MPa] 

σtminp,x   minimální návrhové tahové napětí ve spodním pásu  

válcovaného profilu příčníku        [MPa] 

τsd    návrhové smykové napětí          [MPa] 

τsdp    návrhové smykové napětí příčníku        [MPa] 

LT    součinitel vzpěrnosti při klopení        [–] 

   poměrná štíhlost při klopení         [–] 

    součinitel při výpočtu klopení         [–] 

1    dynamický součinitel zdvihání a pro účinky tíhy 
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působící na hmotnost jeřábu         [–] 

2   dynamický součinitel setrvačnosti a tíhy  
při zdvihání ležícího břemene        [–] 

5   dynamický součinitel pro zatížení způsobené  
zrychlením pohonu jeřábu a kladkostroje      [–] 

6    dynamický součinitel pro zkušební břemena     [–] 

7    dynamický součinitel pro zatížení při nárazu na nárazníky [–] 
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VÝKRESY: 

MOSTOVÝ JEŘÁB           A0-JNMJ-00/00-00 

KUSOVNÍK (MOSTOVÝ JEŘÁB)       A4-JNMJ-00/00-K0 

MOST              A2-JNMJ-00/01-00 

VÝZTUHA             A4-JNMJ-00/01-01 

KUSOVNÍK (MOST)          A4-JNMJ-00/01-K1 

KONZOLA EL. ROZVADĚČE        A4-JNMJ-00/02-00 



 

 

 

PŘÍLOHY 

 

Příloha P 1:Zatěžovací stav S9: Stav maximálního průhybu jeřábu, kladkostroj 
uprostřed jeřábu. Zobrazení: deformované, maximální průhyb 33,3 mm, maximální 

napětí 114MPa. 

 
Příloha P 2: Zatěžovací stav S1: Kladkostroj uprostřed jeřábu. Zobrazení: 

deformované, maximální napětí 173MPa. 



 

 

 

PŘÍLOHY 

 
Příloha P 3: Zatěžovací stav S1: Zatížení jeřábu kladkostrojem v minimální vzdálenosti 

od příčníku. Zobrazení: deformované, maximální napětí 212 MPa. 

 
Příloha P 4: Zatěžovací stav S2: Kladkostroj uprostřed jeřábu. Zobrazení: 

deformované, maximální napětí 167MPa. 

 
Příloha P 5: Zatěžovací stav S2: Zatížení jeřábu kladkostrojem v minimální vzdálenosti 

od příčníku. Zobrazení: deformované, maximální napětí 208 MPa. 



 

 

 

PŘÍLOHY 

 
Příloha P 6: Zatěžovací stav S10: Kladkostroj uprostřed jeřábu. Zobrazení: 

deformované, maximální napětí 143MPa. 

 
Příloha P 7: Zatěžovací stav S10: Zatížení jeřábu kladkostrojem v minimální 

vzdálenosti od příčníku. Zobrazení: deformované, maximální napětí 207 MPa. 

 
Příloha P 8: Zatěžovací stav S14: Kladkostroj uprostřed jeřábu. Zobrazení: 

deformované, maximální napětí 160MPa. 



 

 

 

PŘÍLOHY 

 

Příloha P 9: Zatěžovací stav S14: Zatížení jeřábu kladkostrojem v minimální 
vzdálenosti od příčníku. Zobrazení: deformované, maximální napětí 213 MPa. 

 
Příloha P 10: Zatěžovací stav S5: Kladkostroj uprostřed jeřábu. Zobrazení: 

deformované, maximální napětí 215MPa. 

 
Příloha P 11: Zatěžovací stav S5: Zatížení jeřábu kladkostrojem v minimální 

vzdálenosti od příčníku. Zobrazení: deformované, maximální napětí 215 MPa. 



 

 

 

PŘÍLOHY 

 
Příloha P 12: Zatěžovací stav S12: Kladkostroj uprostřed jeřábu. Zobrazení: 

deformované, maximální napětí 190 MPa. 

 
Příloha P 13: Zatěžovací stav S12: Zatížení jeřábu kladkostrojem v minimální 
vzdálenosti od příčníku. Zobrazení: deformované, maximální napětí 213 MPa. 

 

 

 


