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ABSTRAKT, KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

 

ABSTRAKT 
Cieľom bakalárskej práce je návrh laboratórneho modelu mačky mostového ţeriavu. Práca je 

rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Prvá časť sa zaoberá skúmaním priemyselných 

riešení. Ďalšie kroky, ktoré sú súčasťou praktickej časti, sú zamerané na návrh laboratórneho 

modelu mačky mostového ţeriavu, ekonomický rozbor návrhu a celá práca je doplnená 

súborom vybraných výkresových komponentov.  

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Ţeriavová mačka, mostový ţeriav, pevnostný výpočet, výpočet pojazdu, výpočet zdvíhacieho 

ústrojenstva.  

ABSTRACT 
The aim of my bachelor thesis is to design the laboratory model of the bridge crane trolley. 

Which means the thesis has to be done in several parts and is therefore divided into a written 

and practical section. First part deals and survey industrial solution. Next parts, these are 

already part of the practical section, are focused on the design of the laboratory model of the 

bridge crane trolley, the economic analysis of my proposal and the whole thesis is completed 

by set on selected drawings of components. 

 

KEYWORDS 

Crane trolley, bridge crane, strength calculation, calculation of running gear, calculation of 

lifting gear.  

 



BRNO 2018 

 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITÁCIA 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITÁCIA 
BEGÁŇ, M. Modifikace laboratorního modelu mostového jeřábu. Brno, 2018. Bakalárska 

práca. Vysoké učení technické v Brne, Fakulta strojního inţenýrství, Ústav automobilního 

a dopravního inţenýrství. 67 s. Vedúci bakalárskej práce Ing. Prokop Pokorný. 

 



BRNO 2018 

 

 

 

ČESTNÉ PREHLÁSENIE 

 

 

ČESTNÉ PREHLÁSENIE 
Prehlasujem, ţe táto práca je mojím pôvodným dielom, vypracoval som ju samostatne pod 

odborným vedením Ing. Prokopa Pokorného a s pouţitím literatúry uvedenej v zozname. 

V Brne dňa 25. mája 2018 …….……..………………………………………….. 

Matej Begáň 



BRNO 2018 

 

 

 

POĎAKOVANIE 

 

 

POĎAKOVANIE 
Rád by som poďakoval  Ing. Prokopovi Pokornému za pomoc, cenné rady a odborné vedenie 

pri vypracovaní bakalárskej práce.  

 



BRNO 2018 

 

 

 

8 
 

OBSAH 

 

OBSAH 
Úvod ......................................................................................................................................... 11 

1 Ţeriavy .............................................................................................................................. 12 

2 Mostový ţeriav ................................................................................................................. 13 

2.1 Jednonosníkové mostové ţeriavy .............................................................................. 14 

2.2 Dvojnosníkové mostové ţeriavy ................................................................................ 15 

2.3 Laboratórne modely mostových ţeriavov .................................................................. 16 

3 Mačky mostových ţeriavov .............................................................................................. 19 

3.1 Podvesné mačky ........................................................................................................ 19 

3.2 Dvojkoľajnicovémačky .............................................................................................. 21 

4 Rozbor konštrukčného riešenia ........................................................................................ 23 

4.1 Konštrukčný návrh ..................................................................................................... 23 

4.1.1 Základný rám ...................................................................................................... 24 

4.1.2 Pojazdové kolieska ............................................................................................. 24 

4.1.3 Pojazd mačky ...................................................................................................... 25 

5 Návrh zdvíhacieho ústrojenstva........................................................................................ 26 

5.1 Určenie druhu prevádzky ........................................................................................... 26 

5.2 Lanový prevod ........................................................................................................... 27 

5.3 Návrh lana .................................................................................................................. 27 

5.3.1 Celkové hmotnosť .............................................................................................. 27 

5.3.2 Zaťaţenie lana od nevyváţenosti kontajnera ...................................................... 27 

5.3.3 Účinnosť lanového prevodu ............................................................................... 29 

5.3.4 Sila pôsobiaca v lane v jednej lanovej vetve ...................................................... 29 

5.3.5 Maximálne dovolené napätie lana ...................................................................... 30 

5.3.6 Skutočná bezpečnosť lana .................................................................................. 31 

5.4 Návrh lanového bubna ............................................................................................... 31 

5.4.1 Najmenší dovolený priemer bubna ..................................................................... 31 

5.4.2 Hrúbka steny bubna ............................................................................................ 32 

5.4.3 Rozmery dráţky lanového bubna ....................................................................... 32 

5.4.4 Dĺţka lana navíjaná na bubon v jednej lanovej vetve ........................................ 33 

5.4.5 Počet závitov lana na bubon v jednej lanovej vetve ........................................... 33 

5.4.6 Dĺţka krajnej hladkej časti bubna ....................................................................... 33 

5.4.7 Dĺţka závitovej časti bubna ................................................................................ 34 

5.4.8 Dĺţka strednej hladkej časti bubna ..................................................................... 34 

5.4.9 Celková dĺţka bubna .......................................................................................... 34 

5.5 Pevnostná kontrola plášťa lanového bubna ............................................................... 35 



BRNO 2018 

 

 

 

9 
 

OBSAH 

 

5.5.1 Napätie v ohybe .................................................................................................. 35 

5.5.2 Napätie v krute.................................................................................................... 36 

5.5.3 Vonkajší tlakové napätie na bubon ..................................................................... 37 

5.5.4 Redukované napätie ............................................................................................ 38 

5.5.5 Kontrola redukovaného napätia .......................................................................... 38 

5.6 Návrh a výpočet loţiska lanového bubna .................................................................. 38 

5.6.1 Výpočet loţiska lanového bubna ........................................................................ 39 

5.7 Výpočet lanových príloţiek ....................................................................................... 42 

5.7.1 Voľba lanovej príloţky ....................................................................................... 42 

5.7.2 Uhol opásania ..................................................................................................... 42 

5.7.3 Ťaţná sila v lane v mieste uchytenia .................................................................. 43 

5.7.4 Potrebná osová sila v skrutke príloţiek .............................................................. 43 

5.7.5 Ohybový moment skrutky .................................................................................. 43 

5.7.6 Plocha jadra skrutky ........................................................................................... 44 

5.7.7 Modul pruţnosti jadra skrutky ............................................................................ 44 

5.7.8 Celkové napätie v skrutke................................................................................... 44 

5.8 Návrh pohonu zdvíhacieho ústrojenstva .................................................................... 45 

5.8.1 Voľba remeníc .................................................................................................... 46 

5.8.2 Výpočet dĺţky ozubeného remeňa ...................................................................... 47 

5.8.3 Napínanie remenice ............................................................................................ 48 

6 Pojazdové ústrojenstvo ..................................................................................................... 49 

6.1 Otáčky pojazdového kolesa ....................................................................................... 49 

6.2 Sila pôsobiac na jedno koleso mačky ........................................................................ 49 

6.3 Výpočet loţisiek pojazdových kolies......................................................................... 49 

6.3.1 Radiálne zaťaţenie loţiska pojazdových kolies ................................................. 50 

6.3.2 Axiálne zaťaţenie loţiska pojazdových kolies ................................................... 50 

6.3.3 Ekvivalentné dynamické zaťaţenie loţiska pojazdového kolieska .................... 50 

6.3.4 Základná trvanlivosť loţiska pojazdového kolieska .......................................... 51 

6.4 Voľba motoru pojazdu ............................................................................................... 52 

6.4.1 Ťaţná sila potrebná na prekonanie pasívnych odporov ...................................... 52 

6.4.2 Voľba pastorku ................................................................................................... 52 

6.4.3 Voľba motoru pojazdu mačky ............................................................................ 52 

6.4.4 Voľba spojky ...................................................................................................... 54 

7 Ekonomický rozbor .......................................................................................................... 55 

7.1 Cena hliníkových polotovarov ................................................................................... 55 

7.2 Cena oceľových polotovarov ..................................................................................... 55 



BRNO 2018 

 

 

 

10 
 

OBSAH 

 

7.3 Ceny spojovacích súčastí ........................................................................................... 56 

7.4 Ceny ostatných komponentov .................................................................................... 57 

7.5 Celková cena .............................................................................................................. 57 

Záver ......................................................................................................................................... 58 

Zoznam pouţitých skratiek a symbolov ................................................................................... 61 

Zoznam pouţitých obrázkov .................................................................................................... 65 

Zoznam pouţitých tabuliek ...................................................................................................... 66 

Zoznam príloh .......................................................................................................................... 67 



BRNO 2018 

 

 

 

11 
 

ÚVOD 

 

ÚVOD 
V priemyselnej praxi napr. na stavbách, prekladiskách, vo výrobných závodoch a pod., sa 

nezaobídeme bez pouţívania zariadení, ktoré nám uľahčujú či uţ dopravu, ale aj samotnú 

manipuláciu s materiálmi a zároveň zvyšujú efektivitu práce. Jedným z takýchto zariadení je 

i ţeriav. Ţeriavom rozumieme zdvíhacie zariadenie na premiestňovanie bremien zvislým a 

vodorovným spôsobom vo vymedzenom priestore. Pracuje na princípe sústavy kladiek, ktoré 

zniţujú silu potrebnú na zodvihnutie nákladu.  

Téma predloţenej bakalárskej práce sa zaoberá návrhom ţeriavovej mačky na laboratórny 

model mostového ţeriavu. Mostový ţeriav je zariadenie, ktoré slúţi na dvíhanie 

a premiestňovanie bremien v presne vymedzenom priestore, obvykle obdĺţnikového tvaru. 

Charakteristickým znakom je nosná konštrukcia, ktorú tvorí ţeriavový most spojený 

s priečnikmi, ktoré obsahujú mechanizmy pojazdu. Hlavnou súčasťou mostového ţeriavu je 

mačka ktorá sa pohybuje po ţeriavovom moste, na mačke je  upevnený mechanizmus zdvihu 

bremena.  

Navrhovaná mačka mostového ţeriavu má mať navýšenú nosnosť nákladu na 65 kilogramov, 

s dvomi lanovými vetvami, na ktorých bude zavesený kontajnerový manipulátor „spreader“, 

ktorý však nie je súčasťou bakalárskej práce.  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Kladka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sila
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1 ŽERIAVY 
Sú zariadenia, ktoré slúţia na zdvíhanie a manipuláciu s bremenom vo vymedzenom priestore 

a vzdialeností. 

Hlavné časti ţeriavu: 

- nosná konštrukcia 

- zdvíhacie mechanizmy 

- pojazdové mechanizmy 

- otáčacie mechanizmy 

- sklápacie mechanizmy 

Typ ţeriavu určuje hlavne jeho nosná konštrukcia, ktorá udáva jeho celkový tvar. Ďalej sa 

rozdeľujú podľa spôsobu pohybu a miesta pouţitia.  

Podľa konštrukcie sa rozdeľujú ţeriavy: 

- mostové ţeriavy 

- portálové a poloportálové ţeriavy 

- stĺpové a veţové ţeriavy 

- cestné, koľajové a plávajúce ţeriavy 

- lanové ţeriavy 

Podľa pohonu sa rozdeľujú ţeriavy : 

- s ručným a motorickým pohonom 

- elektrickým motorom 

- spaľovacím motorom 

Podľa miesta pouţitia sa delia: 

- ţeriavy montáţne 

- ţeriavy dielenské  

- ţeriavy drapákové 

- ţeriavy hutnícke 

- ţeriavy stavebné 

- ţeriavy ţelezničné a pod. 
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2 MOSTOVÝ ŽERIAV 
Mostový ţeriav je zariadenie, ktoré slúţi na dvíhanie a premiestňovanie bremien v presne 

vymedzenom priestore, obvykle obdĺţnikového tvaru. Charakteristickým znakom je nosná 

konštrukcia, ktorú tvorí ţeriavový most spojený s priečnikmi ktoré obsahujú mechanizmy 

pojazdu. Ţeriavový most sa pohybuje v x-ovej ose po dvoch vetvách vyvýšenej ţeriavovej 

dráhy. Pohyb bremena v ose y zabezpečuje mačka, ktorá je umiestnená na, pod alebo vo 

vnútri mostovej konštrukcie. Na mačke býva umiestnený zdvíhací mechanizmus, ktorý nám 

umoţňuje pohybovať s bremenom v z-ovej ose. 

Hlavné časti ţeriavu mostového typu: 

- Ţeriavový most – jeden alebo viacero hlavných nosníkov, poprípade s lávkovými 

nosníkmi, dvomi priečkami, pomocnými lávkami a nárazníkmi. 

- Ţeriavová mačka – obsahuje zdvíhací mechanizmus a pojazd, poprípade ďalšie 

pomocné mechanizmy na spoločnom ramene. 

- Mechanizmus pojazdu mosta vrátane pojazdných kolies. 

- Kabína obsluhy ţeriavu – u veľkých rozmerných ţeriavov.   

- Prívod prúdu k ţeriavu a k mačke (elektrická inštalácia).   

 
Obr.  2-1 Hlavné časti mostového žeriavu [15] 

Mostové ţeriavy sa rozdeľujú podľa spôsobu uchopenia bremena: 

- ţeriav normálny s hákom 

- drapákový ţeriav 

- magnetový ţeriav 

- ţeriav zvláštnej konštrukcie 

- hutnícky ţeriav 

Podľa konštrukcie sa delia: 

- jednonosníkové 

- dvojnosníkové 

- viacnosníkové 
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Podľa druhu pohonu sa rozlišujú: 

- Ručné žeriavy - sú vţdy ovládané ručne reťazami zdola, vyuţívajú sa v ľahkých 

prevádzkach s občasným pouţitím do nosnosti 20 t a s rozpätím pribliţne do 11 m. 

- Elektrické žeriavy - Patria medzi najrozšírenejší typ ţeriavov, môţu sa ovládať 

z kabíny alebo zo zeme a to buď visiacim ovládacím panelom alebo diaľkovým 

rádiovým ovládaním. Prevaţne sa vyuţívajú na premiestnenie kusových bremien s 

nosnosťou od 1 t do 500 t s rozpätím aţ 40 m. 

 

2.1 JEDNONOSNÍKOVÉ MOSTOVÉ ŽERIAVY 

U jednonosníkového ţeriavu je hlavný nosník tvorený profilovou tyčou v tvare I a po 

spodných prírubách nosníku sa pohybuje ţeriavova mačka. Tento typ ţeriavu sa pouţíva pre 

ľahkú a strednú prevádzku. 

 
Obr.  2-2 Jednonosníkový mostový žeriav [16] 

Špeciálnym prípadom jednonosníkového mostového ţeriavu je jednonosníkový mostový 

ţeriav skriňový. Tento typ ţeriavu je oproti jednonosníkovému ţeriavu s podvesnou mačkou 

ľahší aţ o 20 % čo výrazne zniţuje jeho obstarávacie, prevádzkové a údrţbové náklady. 

Hlavný nosník mostu môţe mať prierez obdĺţnikový, lichobeţníkový, kruhový, 

trojuholníkový a podobne. Celkové usporiadanie môţe byť však riešené aj úplne inak, ako je 

moţné vidieť na obr. 2-3. 
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Obr.  2-3 Rôzne typy skriňových nosníkov s mačkou [8] 

Usporiadanie mačky nám ovplyvňuje výšku zdvihu, stabilitu mačky a taktieţ typ zaťaţenia 

ţeriavového mostu. Symetrická mačka má priaznivé zaťaţenie ţeriavového mostu, namáha ho 

iba na ohyb. Avšak má veľkú stavebnú výšku čo má negatívny vplyv na výšku zdvihu. 

Taktieţ je u tohto typu mačky ťaţké umiestniť pomocný zdvíhací mechanizmus alebo 

drapákový mechanizmus. U nesymetrickej a konzolovej mačky sa bremeno zdvíha po strane 

nosníku čo nám zväčšuje jeho dopravnú výšku. Pri nesymetrickej mačke musia výsledné 

vonkajšie sily pôsobiace na mačku prechádzať vnútrom oboch koľajníc (kontrola stability 

mačky). Nevýhodou konzolovej mačky je ten, ţe profil mostu je namáhaný ohýbaním aj 

krútením, avšak nemusíme tu riešiť stabilitu mačky. 

 

2.2 DVOJNOSNÍKOVÉ MOSTOVÉ ŽERIAVY 

Most ţeriavu u dvojnosníkového mostového ţeriavu  je tvorený dvomi nosníkmi ktoré sú 

spravidla z plnosteného alebo valcovaného materiálu. Usporiadanie nosníkov umoţňuje 

stavať tieto ţeriavy pre väčšie rozpätia ako ţeriavy jednonosníkové. U dvojnosníkových 

ţeriavov sa najčastejšie pouţíva dvojkoľajnicová mačka ktorá sa pohybuje po vrchnej časti 

mostového ţeriavu. 

 
Obr.  2-4 Dvojnosníkový mostový žeriav [17] 

U dvojnosníkových mostových ţeriavov poznáme aj konštrukciu kedy sa mačka ţeriavu  

pohybuje vo vnútri mostu. Konštrukcia mostu sa skladá z dvoch hlavných vodorovných 

priehradových nosníkov, ktoré vytvárajú v hornej časti široký priehradový nosník. Medzi 
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hlavnými nosníkmi sa nachádza priečne vystuţenie na ktorom je umiestená jazdná dráha 

mačky. Priečne vystuţenie nesmie brániť v pohybu mačky a musí prenášať zaťaţenie na 

hlavné nosníky. Usporiadanie mačky s nosníkmi nám umoţňujú plne vyuţiť priestor pod 

úrovňou mostu a taktieţ nízku stavebnú výšku ţeriavu. Vďaka konštrukcii, ktorú vytvárajú 

dva priehradové nosníky sa dosahuje vysokej tuhosti hlavne v priečnom smere. Preto je tento 

typ ţeriavu výhodné pouţiť pre rozpätia väčšie ako 30 m.  Tento typ ţeriavu je pomerne 

ťaţký, preto sa hodí hlavne ako nádvorný ţeriav.  

 
Obr.  2-5 Elektrický dvojnosníkový mostový žeriav s mačkou vo vnútri mosta [7] 

 

2.3 LABORATÓRNE MODELY MOSTOVÝCH ŽERIAVOV 

Hlavným dôvodom stavby laboratórnych modelov je skúmanie a eliminácia kývania bremena 

pri pohybe. Hlavným cieľom je aby sa prepravované bremeno čo najmenej rozkývalo a to 

hlavne pri uvedení bremena do pohybu a po jeho zastavení. Toto všetko je korigované a 

vyhodnocované počítačom, ktorý vyberie najlepšie podmienky kedy sa bremeno najmenej 

rozkýva. Pri vhodnej stavbe laboratórneho modelu sa viac podobá skutočnej sústave ako 

počítačový model.  

Laboratórny model v Čechách  

Vznikli dva modely priamo vo VUT v Brne. Prvý model skonštruoval Doc. Ing. Čestmír 

Ondrŧšek (obr. 2-6) a druhý model Ing. Pavel Šponar (obr. 2-7). 

 
Obr.  2-6 Prvý laboratórny model mostového žeriavu na VUT [9] 
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Obr.  2-7 Súčasný model na VUT [9] 

 

Laboratórny model z Číny 

Vznikol v spolupráci s Čínskou akadémiou a Yantaiskou univerzitou, skonštruoval ho 

DiantongLiu.  

 
Obr.  2-8 Liuho prototyp mostového žeriavu [9] 

 

Laboratórny model z Thaiwanu 

Tento model zostrojil pán Chang v spolupráci s ChingYunzUniversity na Thaiwane. 

 
Obr.  2-9 Changov laboratórny model mostového zeriavu [9] 
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Laboratórny model z Mexika  

Skonštruovali ho páni WenYu, Marco A. Moreno-Armendariza a Floriberto Ortiz Rodriguez. 

 
Obr.  2-10 Laboratórny model z Mexika [9] 
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3 MAČKY MOSTOVÝCH ŽERIAVOV 
Ţeriavová mačka slúţi k pohybu bremena v jednej vodorovnej ose. Pohybuje sa po 

konštrukcii ţeriava. Väčšina mačiek má elektrický pohon, avšak tie najjednoduchšie sa 

pohybujú ručne.  

Mačka mostového ţeriavu sa skladá z týchto častí: 

 základový rám  

 pohybové ústrojenstvo  

 zdvíhacie ústrojenstvo (kladkostroj) 

 elektrické vybavenie 

 iné pomocné časti ( napr. navíjanie elektrického kábla) 

 

3.1 PODVESNÉ MAČKY 

Pohybujú sa po spodnej časti nosníka ţeriavu. Najčastejšie sa vyuţívajú u jednonosníkových 

ţeriavov, kde sa mačka pohybuje po spodnej prírube nosníka s profilom I. Môţu byť 

konštruované aj ako dvojkoľajnicové, v tom prípade sa mačka pohybuje po spodných 

prírubách dvoch nosníkov. Sú vhodné pre samostatné podvesné dráhy s rôznymi 

zakriveniami. Podvesné mačky dosahujú niţších pohybových rýchlostí, ale môţu byť aj 

dvojrýchlostné.  

Podľa spôsobu pohybu sa delia: 

 Ručné podvesné mačky jednonosníkové 

Vyrábajú sa v dvoch variantách, buď ako jednoduché vozíky bez vlastného zdvíhacieho 

mechanizmu alebo ako podvesné mačky s pojazdom a zdvihom. Najbeţnejšie podvesné ručné 

jednonosníkové mačky sú so skrutkovým kladkostrojom, ale vyrábajú sa aj s čelnými 

prevodmi. Tie sú však drahšie, ale majú menšiu stavebnú výšku.  

 
Obr.  3-1 Ručná podvená mačka jedno nosníková [7] 

 

 Elektrické podvesné mačky kladkostrojové 

Základnými a určujúcimi parametrami sú nosnosť a pracovná rýchlosť čo sa odvíja od typu 

kladkostroja. Buď sú reťazové alebo lanové. Reťazové kladkostroje sú vhodné pre menšie 

nosnosti do 0,5 t. Lanové kladkostroje majú vyššiu pracovnú rýchlosť zdvihu aj pojazdu 

a pouţívajú sa do nosnosti 12,5 t.  
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Elektrické kladkostrojové lanové mačky s nosnosťou od 0,5 aţ 5 t sú podľa [7] s. 356 

typizované v týchto prevedeniach: 

a) Typ T 09 – s ručným pojazdom 

b) Typ T 10 – s elektromotorickým pojazdom 

c) Typ T 07 – s elektromotorickým pojazdom s malým zakrivením 

 
Obr.  3-2 Elektrická kladkostrojová lanová mačka typ T 09 [7] 

 

 
Obr.  3-3 Elektrická kladkostrojová lanová mačka typ T 10 [7] 

 

 
Obr.  3-4 Elektrická kladostrojová lanová mačka typ T 07 [7] 
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3.2 DVOJKOĽAJNICOVÉ MAČKY 

Pouţívajú sa u viac nosníkových ţeriavov, ktoré majú vyššiu nosnosť. Mačka sa pohybuje po 

dráhe, ktorá je umiestnená buď na hornej ploche alebo medzi nosníkmi ţeriavového mostu. 

Dvojkoľajnicové mačky môţu mať jednu alebo viac zdvíhacích jednotiek (jedná sa o hlavný 

a pomocný zdvih, alebo dva rovnaké zdvihy). 

Dvojkoľajnicové mačky sa delia na:   

 Ručné dvojkoľajnicové mačky 

Tento typ sa pouţíva pre ručné dvojnosníkové mostové ţeriavy s nosnosťou 5 aţ 20 t. Do 

nosnosti 10 t sa pouţívajú reťazové mačky so zváranými reťazami. U vyšších nosností sa 

pouţíva  Galluvová reťaz alebo sa nahrádza lanovou mačkou. Tieto mačky majú zdvíhací 

mechanizmus so slimákovým alebo s čelným prevodom a sú opatrené Beckerovou brzdou. 

Ručné lanové mačky sú výhodnejšie ako reťazové, pretoţe sú ľahšie majú vyššiu mechanickú 

účinnosť. 

 
Obr.  3-5 Ručná dvojkoľajnicová mačka reťazová [7] 

 
Obr.  3-6 Ručná dvojkoľajnicová mačka lanová [7] 

 

 Elektrické dvojkoľajnicové  mačky kladkostrojové 

Sú nimi vybavené ţeriavy pre ľahkú prevádzku s nosnosťou do 12,5 t. Rám mačky sa 

pohybuje po štyroch kolesách z ktorých sú dve poháňané motorom. Na ráme je umiestnený 

elektrický kladkostroj, ktorý sa dá pouţiť pre rôzne nosnosti, avšak je to na úkor zdvíhacej 

rýchlosti a výšky zdvihu. 
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 Elektrické dvojkoľajnicové mačky normálne 

Jedná sa o typizované mačky pre normálne mostové ţeriavy s hákom pre nosnosti 5 aţ 50 t. 

Tieto mačky nie sú vhodné pre veľmi ťaţkú prevádzku. Zdvíhacie zariadenie ma regulované 

brzdy pomocou elektrohydraulického odbrzďovania. Tým pádom sa dá zníţiť spúšťacia 

rýchlosť bremena aţ o 20 %. V súčasnosti sa pouţívajú motory riadené frekvenčnými 

meničmi, ktoré sa dajú lepšie regulovať.   

 
Obr.  3-7 Dvojkolajnicová mačka [18] 
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4 ROZBOR KONŠTRUKČNÉHO RIEŠENIA 
Cieľom práce je navrhnúť mačku mostového ţeriavu na laboratórny model mostového 

ţeriavu, ktorý je umiestnený na VUT v Brne na ústave automobilového a dopravného 

inţinierstva, a bol skonštruovaný Ing. Pavel Šponar (obr. 2-7 s. 17). 

Požadované parametre mačky: 

- rozpätie dráhy mačky 250 mm 

- uţitočná nosnosť zdvihu 65 kg 

- rozteč kladiek podveseného zariadenia  200 mm   

 

4.1 KONŠTRUKČNÝ NÁVRH 

V prvotnom návrhu bol motor zdvíhacieho ústrojenstva spojený s lanovým bubnom, na 

priamo pomocou pruţnej spojky. Nevýhodou tohto riešenia je potrebný veľký krútiaci 

moment motoru zdvíhacieho ústrojenstva. Tým pádom nebolo moţné pouţiť pôvodný motor 

na zdvih  ale bolo potrebné pouţiť výkonnejší motor, ktorý je však rozmernejší a zároveň aj 

ťaţší. Ako je vidno na obr. 4-1 motor zdvihu vytŕča z konštrukcie mačky, čo značne 

ovplyvnilo celú konštrukciu z pohľadu stability. Preto je nutné spočítať si statickú rovnováhu 

mačky pri nezaťaţení od zvislého bremena a následne k tomu prispôsobiť rozmery 

a umiestnenie motoru pojazdu. 

 
Obr.  4-1 Variant jedna 

Pri druhom návrhu je prenos krútiaceho momentu z motoru na bubon riešený pomocou 

synchrónneho remeňového prevodu, pričom bolo potrebné si zvoliť vhodný prevodový pomer 

tak aby bolo moţné pouţiť pôvodný motor zdvihu. Výhodou tejto konštrukcie je umiestenie 

motoru zdvihu (obr. 4-2), ktorý nevytŕča z konštrukcie mačky, vďaka čomu sa skráti celková 

dĺţka konštrukcie o 70 mm. Ďalšou výhodu je umiestnenie lanového bubna, ktorý vďaka 

tomuto umiestneniu zabezpečuje, ţe bremeno sa bude pohybovať v ťaţisku základovej dosky 

rámu mačky.  
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Obr.  4-2 Variant dva 

Na základe vyššie spomenutých výhod a nevýhod oboch variant, volím variantu dva.    

 

4.1.1 ZÁKLADNÝ RÁM 

Rám mačky musí byť dostatočne pevný, aby bol schopný preniesť zaťaţenie od mechanizmu 

zdvihu pri zdvíhaní bremena, cez pojazdové kolieska na ţeriavový most. Keďţe sa jedná 

o laboratórny model musím brať do úvahy jeho hmotnosť a navrhnúť rám ktorý bude ľahký 

a zároveň pevný, čomu najlepšie vyhovuje hliníkový profil, ktorý je odľahčený ale zároveň aj 

dostatočne pevný, pričom oproti oceľovým profilom má tretinovú hmotnosť. Na základe 

týchto skutočností bol pouţitý hliníkový profil 50x50L od firmy Bosch Rexroth, spol. s r.o. 

[24]. 

 
Obr.  4-3 Hliníkový profil 50x50L od firmy Bosch Rexroth, spol. s r.o. [24] 

Na ráme mačky bude pripevnená základová doska so zliatiny hliníka EN AW 6082 T6, na 

ktorej je umiestnený mechanizmus zdvihu spolu z motorom zdvihu a pojazdu. 

 

4.1.2 POJAZDOVÉ KOLIESKA 

Pojazdové kolieska mačky sú vyrobené z technického plastu konkrétne s PA6G – liaty 

polyamid. Materiál má vysokú pevnosť, tuhosť a tvrdosť v porovnaní s beţnými plastmi, 

taktieţ má vysokú odolnosť voči tečeniu. Vyuţíva sa hlavne na výrobu ozubených kolies, 

pojazdových koliesok, konštrukčný prvkov strojov, atď. Zvolený materiál je výborne 

obrábateľný, najmä z hľadiska tvorby a lámania triesky. 
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Pojazdové koliesko musí mať vhodné rozmery aby bolo schopné sa vmestiť do profilovej 

dráţky ţeriavového mostu ktorá je10 mm, táto dráţka určuje presnú dráhu mačky a zabraňuje 

vykoľajeniu  zo ţeriavového mostu. Navrhnutý tvar a rozmery pojazdového kolieska sú na 

obr. 4-4, pričom do koliesok budú nalisované dve loţiská.  

 
Obr.  4-4 Rozmery pojazdového kolieska 

Pevnostný výpočet koliesok nie je uvedený, nakoľko pouţitý materiál sa vyuţíva na výrobu 

priemyselných kolies ktoré sa vyuţívajú pri omnoho vyšších zaťaţeniach. 

 

4.1.3 POJAZD MAČKY 

Pojazd mačky je riešený rovnakým spôsobom ako na pôvodnom modely mačky, a to 

pomocou odvaľovania pastorku po ozubenom hrebeni ktorý je pripevnený k ţeriavovému 

mostu viac obr. 4-5 [9]. 

 
Obr.  4-5 Pojazd mačky [9]
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5 NÁVRH ZDVÍHACIEHO ÚSTROJENSTVA 
Hlavným nosným prvkom zdvíhacieho systému je lano. Z lanového bubnu sa odvíjajú dve 

laná, ktoré sú uchytené k bubnu na obidvoch stranách pomocou lanových príloţiek. Z bubna 

sú laná vedené cez kladnice kontajnerového manipulátoru. Na voľných koncoch lana sú 

vytvorené oká pomocou lanových svoriek simplex, oká sú uchytené k základnej doske. 

Bremeno je celkovo nesené na štyroch prierezoch lana. 

 
Obr.  5-1 navrhnutý spôsob zalanovania 

 

5.1 URČENIE DRUHU PREVÁDZKY 

Druh prevádzky sa určuje na základe troch prevádzkových činiteľov, a to počet pracovných 

cyklov za rok, pomerné zaťaţenie a dynamické účinky (pracovná rýchlosť zdvihu).  

Tab. 5-1 Limitné hodnoty prevádzkových činiteľov [7] s.32 

Počet 

pracovných 

cyklov za 

rok Tr 

Porovnávacie 

číslo 

Pomerné 

zaťaženie 

q [%] 

Porovnávacie 

číslo 

Pracovná rýchlosť  

[m/min] Porovnávacie 

číslo 
zdvihu pojazdu 

do 20 000 1 do 30 1 do 8 do 50 1 

20 000 aţ 

50 000 
2 30 aţ 60 2 8 aţ 25 50 aţ 100 2 

nad 50 000 3 nad 60 3 nad 25 nad 100 3 

 

Keďţe sa jedná o laboratórny model volím na základe tab. 5-1 počet pracovných cyklov za 

rok do 20 000 cyklov, pomerné zaťaţenie 30 % a dynamické účinky do 8 m/min. Súčtom 

porovnávacích čísel troch rôznych prevádzkových činiteľov dostávame hodnotu 3. 

Tab. 5-2 Zaradenie do skupiny žeravou na základe súčtu porovnávacieho čísla [7] s. 32 

Súčet porovnávacích čísel Skupina žeriavu Prevádzka 

3 a 4 I ľahká 

5 a 6 II stredná 

7 a 8 III ťaţká 

9 IV veľmi ťaţká 

 

Súčet porovnávacích čísel je 3 a na základe tab. 5-2 sa jedná o skupinu ţeriavu I, prevádzku 

ľahkú. 
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5.2 LANOVÝ PREVOD 

Podľa [10] s. 56 

𝑛 = 4 

𝑖𝑙 =
𝑛

𝑧𝑣
=

4

2
= 2 

(5-1) 

Kde: 

𝑖𝑙 − −lanový prevod 

𝑛  − − celkový počet nosných prierezov lana 

𝑧𝑣 − − počet vetvy lanového prevodu 

 

5.3 NÁVRH LANA 

Lano je nosným prvkom, ktoré je vystavené stálemu statickému a dynamickému zaťaţeniu 

v podobe ťahu a ohybu počas manipulácie s bremenom. Výpočty zaťaţenia lana sú prevedené 

podľa normy ČSN 27 0100 [1]. Pri výpočtoch lana musím brať do úvahy nevyváţenosť 

kontajnera uchyteného na spreaderi.  

 

5.3.1 CELKOVÉ HMOTNOSŤ 

Pri výpočte podľa normy ČSN 27 0100 [1] sa vlastná hmotnosť lana neuvaţuje pokiaľ zdvih 

neprekročí výšku 20 m, moja maximálna výška zdvihu je 2 m. 

𝑄 = 65 𝑘𝑔 

𝑄𝑐 = 𝑄 = 65 𝑘𝑔 (5-2) 

Kde: 

𝑄𝑐 𝑘𝑔 − celková hmotnosť 

𝑄  𝑘𝑔 − maximálne zaťaţenie  

 

5.3.2 ZAŤAŽENIE LANA OD NEVYVÁŽENOSTI KONTAJNERA 

U kontajnerov môţe dôjsť k určitej nevyváţenosti, podľa normy ČSN ISO 3874 [2] s. 8 je 

povolená nevyváţenosť v 50 % dĺţky maximálne 60 % záťaţe. Výpočet bude prevedený pre 

kontajner veľkosti ISO 1A ktorého rozmer budú upravené v mierke 1:20 a zaokrúhlené na 

celé čísla. 

Rozmery kontajneru ISO 1A z normy ČSN ISO 668 [3] : 

- Dĺţka reálneho kontajneru 𝐿𝐾 = 12129 𝑚𝑚 

- Šírka reálneho kontajneru 𝑊𝐾 = 2438 𝑚𝑚 

- Výška reálneho kontajneru 𝐻𝐾 = 2438 𝑚𝑚 

Upravené parametre kontajneru ISO 1A v mierke 1:20: 

- Dĺţka kontajneru   𝐿 = 606 𝑚𝑚 

- Šírka kontajneru    𝑊 = 122 𝑚𝑚 

- Výška kontajneru    𝐻 = 122 𝑚𝑚 
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Obr.  5-2 Rozloženie zaťaženia u kontajneru ISO 1A podľa nory ČSN ISO 3874 [2] s. 8 

 

 
Obr.  5-3 Schéma zaťaženia spreadera od nevyváženosti kontajnera 

Na základe schémy z obr. 5-3 si pomocou rovníc statickej rovnováhy vypočítame veľkosť 

pôsobiacich síl v jednotlivých lanových vetvách.     

𝐿𝑘𝑥 = 303 𝑚𝑚 

𝑙𝑘𝑥 = 200 𝑚𝑚 

Výpočet rovníc statickej rovnováhy podľa [11]: 

 𝐹𝑧 = 0;    0,6 ∙ 𝑄𝑐 ∙ 𝑔 − 𝐹𝑙1 − 𝐹𝑙2 + 0,4 ∙ 𝑄𝑐 ∙ 𝑔 = 0 
(5-3) 

 𝑀𝑦𝐴 = 0;  𝐹𝑙1 ∙  
𝐿𝑘𝑥

2
−

𝑙𝑘𝑥

2
 + 𝐹𝑙2 ∙  𝐿𝑘𝑥 −   

𝐿𝑘𝑥

2
−

𝑙𝑘𝑥

2
  − 0,4 ∙ 𝑄𝑐 ∙ 𝑔 ∙ 𝐿𝑘𝑥 = 0 

(5-4) 

𝐹𝑙1 = 𝑄𝑐 ∙ 𝑔 − 𝐹𝑙2 

𝑄𝑐 ∙ 𝑔 ∙  
𝐿𝑘𝑥

2
−

𝑙𝑘𝑥

2
 − 𝐹𝑙2 ∙  

𝐿𝑘𝑥

2
−

𝑙𝑘𝑥

2
 + 𝐹𝑙2 ∙  𝐿𝑘𝑥 −   

𝐿𝑘𝑥

2
−

𝑙𝑘𝑥

2
  − 0,4 ∙ 𝑄𝑐 ∙ 𝑔 ∙ 𝐿𝑘𝑥 = 0 

𝐹𝑙2 ∙  𝐿𝑘𝑥 −   
𝐿𝑘𝑥

2
−

𝑙𝑘𝑥

2
 −  

𝐿𝑘𝑥

2
−

𝑙𝑘𝑥

2
  = 𝑄𝑐 ∙ 𝑔 ∙  0,4 ∙ 𝐿𝑘𝑥 −  

𝐿𝑘𝑥

2
−

𝑙𝑘𝑥

2
   

𝐹𝑙2 =
0,4 ∙ 𝐿𝑘𝑥 −

𝐿𝑘𝑥

2
+

𝑙𝑘𝑥

2

𝑙𝑘𝑥
∙ 𝑄𝑐 ∙ 𝑔 =

0,4 ∙ 303 −
303

2
+

200

2

200
∙ 𝑄𝑐 ∙ 𝑔 = 0,3485 ∙ 𝑄𝑐 ∙ 𝑔 

𝐹𝑙1 = 𝑄𝑐 ∙ 𝑔 − 0,3485 ∙ 𝑄𝑐 ∙ 𝑔 = 0,6515 ∙ 𝑄𝑐 ∙ 𝑔 

V jednej lanovej vetve môţe pôsobiť aţ 65,15 % celkového zaťaţenia. 
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Kde: 

𝐿𝑘𝑥  𝑚𝑚 −vzdialenosť ťaţísk zaťaţení v pozdĺţnom smere 

𝑙𝑘𝑥  𝑚𝑚 − rozteč kladiek  

𝑄𝑐 𝑘𝑔 − celková hmotnosť  

𝑔  𝑚 ∙ 𝑠−2 − gravitačné zrýchlenie 

𝐹𝑙1, 𝐹𝑙2 𝑁 − sily pôsobiace na laná 

 

5.3.3 ÚČINNOSŤ LANOVÉHO PREVODU 

Podľa[1] s. 4 

𝜂𝑘𝑙 = 0,98  

𝑛𝑙 = 2 

𝜂𝑙𝑝 =
1 − 𝜂𝑘𝑙

𝑛𝑙

𝑛𝑙 ∙  1 − 𝜂𝑘𝑙  
=

1 − 0,982

2 ∙  1 − 0,98 
= 0,99 

(5-5) 

Kde: 

𝜂𝑙𝑝   − − účinnosť lanového prevodu 

𝜂𝑘𝑙   − − účinnosť jednej kladky na valivých loţiskách, podľa [1] s. 5 

𝑛𝑙 − − počet nosných prierezov lana v jednej lanovej vete  

 

5.3.4 SILA PÔSOBIACA V LANE V JEDNEJ LANOVEJ VETVE 

Kontajner môţe mať v pozdĺţnom smere 10 % nevyváţenosť, uvaţujem 65,15 % hmotnosti 

na kaţdej vetve viac 5.3.2 s. 27. Taktieţ si určím aj minimálnu silu v lanke ktorá je 34,85 % 

celkovej hmotnosti, túto silu budem potrebovať pri výpočte motora.   

Podľa [1] s. 4 

𝑄𝑐 = 65 𝑘𝑔 

𝑛𝑙 = 2 

𝑔 = 9,81 𝑚 ∙ 𝑠−2 

𝜂𝑙𝑝 = 0,99   

𝐹𝐿 =
0,6515 ∙ 𝑄𝑐

𝑛𝑙
∙

𝑔

𝜂𝑙𝑝
=

0,6515 ∙ 65

2
∙

9,81

0,99
= 209,813 𝑁 

(5-6) 

𝐹𝐿1 =
0,3485 ∙ 𝑄𝑐

𝑛𝑙
∙

𝑔

𝜂𝑙𝑝
=

0,3485 ∙ 65

2
∙

9,81

0,99
= 112,233 𝑁 

(5-7) 

Kde: 

𝐹𝐿 𝑁 − maximálna sila pôsobiaca v lane 

𝐹𝐿1 𝑁 − minimálna sila pôsobiaca v lane 

𝑄𝑐 𝑘𝑔 − celková hmotnosť 

𝑛𝑙 − − počet nosných prierezov lana v jednej lanovej vetve  

𝑔  𝑚 ∙ 𝑠−2 − gravitačné zrýchlenie 

𝜂𝑘𝑙   − − účinnosť jednej kladky na valivých loţiskách 
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5.3.5 MAXIMÁLNE DOVOLENÉ NAPÄTIE LANA 

Podľa normy ČSN 27 0100 [1] s. 3 článok 13 volím minimálny súčiniteľ bezpečnosti pre laná 

kladkostrojov s motoristickým pohonom k = 4,1 , a táto hodnota je navýšená o 0,7 , pretoţe 

bude dochádzať ku striedavému ohybu lana. 

Podľa [1] s. 2 

𝑘 = 4,8 

𝐹𝐿 = 209,813 𝑁 

𝐹𝑑𝑜𝑣 =
𝑃

𝑘
≥ 𝐹𝐿  → 𝑃 ≥ 𝑘 ∙ 𝐹𝐿 

(5-8) 

𝑃 ≥ 𝑘 ∙ 𝐹𝐿 = 4,8 ∙ 209,813 = 1007,103 𝑁 

Kde: 

𝑃  𝑁 − menovitá pevnosť lana 

𝑘  − − minimálny súčiniteľ bezpečnosti lana 

𝐹𝐿 𝑁 − maximálna sila pôsobiaca v lane 

𝐹𝑑𝑜𝑣  𝑁 − maximálne dovolené napätie lana 

Lano volím podľa normy ČSN EN 12385-4+Al [4]   

Tab. 5-3 Parametre laná triedy 8x7-FC [4] s. 11 

Menovitý 

priemer 

lana 

[mm] 

 

Približná 

menovitá dĺžka 

hmotnosti 

[kg/100 m] 

Minimálna sila pri pretrhnutí 

[kN] 

Trieda pevnosti lana 1770 

MPa 

Trieda pevnosti lana 1960 

MPa 

Duša z 

vlákna 

Duša z 

oceli 

Duša z 

vlákna 

Duša z 

oceli 

Duša z 

vlákna 

Duša z 

oceli 

2 1,31 1,56 2,06 2,54 2,28 2,81 

3 2,94 3,52 4,64 5,72 5,13 6,33 

 

Na základe vypočítanej menovitej pevnosti lana vyberám z tab. 5-3 lano s najbliţšou vyššou 

hodnotou minimálnej sily pri pretrhnutí. 

Na základe porovnaných hodnôt volím lano s vláknovou dušou o: 

- menovitý priemer lana   𝑑𝐿 = 2 𝑚𝑚 

- trieda pevnosti     𝑅0 = 1770 𝑀𝑃𝑎 

- minimálna sila pri pretrhnutí 𝑃𝑠 = 2060 𝑁 

 
Obr.  5-4 Nosný prierez lana 8x7-FC [4] s. 11 
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𝑃𝑠 = 2060 𝑁 

𝑘 = 4,8 

𝐹𝐿 = 209,813 𝑁 

𝐹𝑑𝑜𝑣 =
𝑃𝑠

𝑘
≥ 𝐹𝐿 

(5-9) 

𝐹𝑑𝑜𝑣 =
𝑃𝑠

𝑘
=

2060

4,8
= 429,167 𝑁 

𝐹𝑑𝑜𝑣 ≥ 𝐹𝐿   ... podmienka 

429,167 𝑁 ≥ 209,813 𝑁 ... podmienka splnená 

Kde: 

𝐹𝑑𝑜𝑣  𝑁 − maximálne dovolené napätie lana 

𝑃𝑠 𝑁 − minimálna sila pri pretrhnutí 

𝑘  − − minimálny súčiniteľ bezpečnosti lana 

𝐹𝐿 𝑁 − maximálna sila pôsobiaca v lane 

 

5.3.6 SKUTOČNÁ BEZPEČNOSŤ LANA 

𝑃𝑠 = 2060 𝑁 

𝐹𝐿 = 209,813 𝑁 

𝑘 = 4,8 

𝑘𝑠𝑙 =
𝑃𝑠

𝐹𝐿
=

2060

209,813
= 9,8 

(5-10) 

𝑘𝑠𝑙 ≥ 𝑘 ... podmienka 

9,8 ≥ 4,8 ... podmienka splnená 

Kde: 

𝑘𝑠𝑙 − − skutočná bezpečnosť lana 

𝑃𝑠 𝑁 − minimálna sila pri pretrhnutí 

𝐹𝐿 𝑁 − maximálna sila pôsobiaca v lane 

𝑘  − − minimálny súčiniteľ bezpečnosti lana 

Skutočná bezpečnosť lana vyšla pomerne veľká, dôvod je ten, ţe zvolené oceľové lano osem 

prameňové sa nevyrába v menších priemeroch ako zvolený priemer 2 mm. 

 

5.4 NÁVRH LANOVÉHO BUBNA 

 

5.4.1 NAJMENŠÍ DOVOLENÝ PRIEMER BUBNA 

Tab. 5-4 Súčiniteľ α pre bubon závislí od druhu prevádzky podľa ČSN 27 1820 [5] s. 2 

Druh prevádzky Súčiniteľ α bubna 

ľahký 18 

stredný 20 

ťaţký 22 

veľmi ťaţký 24 
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Jedná sa o ľahkú prevádzku viac kap. 5.1 s. 26 a teda podľa tab. 5-4 je súčiniteľ bubna rovný 

hodnote 18. 

Súčiniteľ bubna nenavýšený o hodnotu 2 z dôvodu: 

- lano neprechádza cez väčší počet kladiek ako dve 

- lano nenabieha na druhú kladku v opačnom smere (zvolený lanový systém 

s jednosmerným ohybom lana) 

- zvolené lano nie je o pevnosti väčšej ako 1770 MPa 

Podľa [5] s. 1 

𝑑𝐿 = 2 𝑚𝑚 

𝛼𝐵 = 18 

𝐷𝐵𝑚𝑖𝑛 = 𝑑𝐿 ∙ 𝛼𝐵 = 2 ∙ 18 = 36 𝑚𝑚 (5-13) 

Volím   𝐷𝐵 = 70 𝑚𝑚 

Kde: 

𝐷𝐵𝑚𝑖𝑛  𝑚𝑚 − najmenší dovolený priemer bubna 

𝐷𝐵 𝑚𝑚 −priemer bubna 

𝑑𝐿 𝑚𝑚 − menovitý priemer lana 

𝛼𝐵 − − súčiniteľ bubna 

 

5.4.2 HRÚBKA STENY BUBNA 

Podľa  [12] s. 109 sa hrúbka steny u zváraných bubnov určuje pomocou empirického vzťahu. 

𝑑𝐿 = 2 𝑚𝑚 

𝑠𝑡 = 0,8 ∙ 𝑑𝐿 = 0,8 ∙ 2 = 1,6 𝑚𝑚 (5-14) 

Na základe pouţitého polotovar na lanový bubon volím  𝑠𝐵 = 5 𝑚𝑚 

Kde: 

𝑠𝑡 𝑚𝑚 − minimálna hrúbka steny bubna 

𝑠𝐵 𝑚𝑚 − hrúbka steny bubna 

𝑑𝐿 𝑚𝑚 − menovitý priemer lana 

 

5.4.3 ROZMERY DRÁŽKY LANOVÉHO BUBNA 

Typ dráţkovania podľa normy ČSN 27 1820 [5] sa volí podľa priemeru pouţitého lana, 

v mojom prípade ide o priemer lana 2 mm. Norma nemá normalizovaný typ dráţkovania pre 

priemer lana 2 mm preto je zvolený najbliţší moţný typ dráţkovania a to pre priemer lana 

4 mm.  

Rozmery dráţky podľa ČSN 27 1820 [5] s. 9:  

𝑎 = 1,5   𝑚𝑚   - hĺbka dráţky 

𝑟 = 2    𝑚𝑚   - polomer lanovej dráţky 

𝑡 = 4,5   𝑚𝑚   - rozteč dráţky bubna 

𝑟1 = 0,5  𝑚𝑚   - polomer zaoblenia vrcholu dráţky 
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Obr.  5-5 Schéma drážkovej časti bubna podľa ČSN 27 1820 [5] s.9 

 

5.4.4 DĹŽKA LANA NAVÍJANÁ NA BUBON V JEDNEJ LANOVEJ VETVE 

Podľa [12] s. 40 

𝑖𝑙 = 2 

 = 2 𝑚 

𝐿𝑙 = 𝑖𝑙 ∙  = 2 ∙ 2 = 4 𝑚 (5-15) 

Kde: 

𝐿𝑙 𝑚 −dĺţka lana navíjaná na bubon v jednej lanovej vetve 

𝑖𝑙 − − lanový prevod  

  𝑚 − výška zdvihu 

 

5.4.5 POČET ZÁVITOV LANA NA BUBON V JEDNEJ LANOVEJ VETVE 

Pri výpočte je nutné k závitom lana pripočítať tzv. počet zovretých závitov, obvykle 2 aţ 

3 závity ktoré slúţia na uchytenie lana k bubnu pomocou lanových príloţiek.  

Podľa [12] s. 40 

𝐿𝑙 = 4000 𝑚𝑚 

𝐷𝐵 = 70 𝑚𝑚 

𝑛𝑧 = 2 

𝑧𝑏 =
𝐿𝑙

𝜋 ∙ 𝐷𝐵
+ 𝑛𝑧 =

4000

𝜋 ∙ 70
+ 2 = 20,189 

(5-16) 

Hodnotu je nutné zaokrúhliť na celé číslo, tzn. 𝑧𝐵 = 21 závitov. 

Kde: 

𝑧𝐵 − − počet závitov lana na bubon v jednej lanovej vetve 

𝐿𝑙 𝑚𝑚 − dĺţka lana navíjaná na bubon v jednej lanovej vetve 

𝐷𝐵 𝑚𝑚 − priemer bubna 

𝑛𝑧 − − počet zovretých závitov 

 

5.4.6 DĹŽKA KRAJNEJ HLADKEJ ČASTI BUBNA 

Závisí od rozmerov pouţitých lanových príloţiek ktorými je lano v tejto časti ukotvené. 

Obvykle sa dĺţka krajnej hladkej časti bubna pribliţne rovná štvornásobkom rozteči dráţky 

bubna. 
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Podľa [12] s. 40 

𝑡 = 4,5 𝑚𝑚 

𝐿1 = 4 ∙ 𝑡 = 4 ∙ 4,5 = 18 𝑚𝑚 (5-17) 

Kde: 

𝐿1 𝑚𝑚 − dĺţka krajnej hladkej časti bubna 

𝑡  𝑚𝑚 − rozteč dráţky bubna 

 

5.4.7 DĹŽKA ZÁVITOVEJ ČASTI BUBNA 

Podľa [12] s. 40 

𝑧𝐵 = 21 

𝑡 = 4,5 𝑚𝑚 

𝐿𝑍 = 𝑧𝐵 ∙ 𝑡 = 21 ∙ 4,5 = 94,5 𝑚𝑚 (5-18) 

Kde: 

𝐿𝑧 𝑚𝑚 − dĺţka závitovej časti bubna 

𝑧𝐵 − − počet závitov lana na bubon v jednej lanovej vetve 

𝑡  𝑚𝑚 − rozteč dráţky bubna 

 

5.4.8 DĹŽKA STREDNEJ HLADKEJ ČASTI BUBNA 

Obvykle sa rovná rozteči vodiacich kladiek v kladnici, na ktoré lano nabieha. Vnašom prípade 

je zvolený iný spôsob lanovania, pričom šróbovice v závitových častiach bubna majú rovnaký 

zmysel otáčania, čím je zachovaná poţadovaná rozteč kladiek pri navíjaní. Tým pádom sa 

stredná hladka časť bubna rovná rozdielu roztečí kladiek v kladnici a závitovej časti bubna. 

𝑙𝑘𝑥 = 200 𝑚𝑚 

𝐿𝑍 = 94,5 𝑚𝑚 

𝐿2 = 𝑙𝑘𝑥 − 𝐿𝑧 = 200 − 94,5 = 105,5 𝑚𝑚 (5-19) 

Kde: 

𝐿2 𝑚𝑚 − dĺţka strednej hladkej časti bubna 

𝑙𝑘𝑥  𝑚𝑚 − rozteč kladiek 

𝐿𝑧 𝑚𝑚 − dĺţka závitovej časti bubna 

 

5.4.9 CELKOVÁ DĹŽKA BUBNA 

Podľa [12] s. 40 

𝐿1 = 18 𝑚𝑚 

𝐿𝑧 = 94,5 𝑚𝑚 

𝐿2 = 105,5 𝑚𝑚 

𝐿𝐵 = 2 ∙ 𝐿1 + 2 ∙ 𝐿𝑧 + 𝐿2 = 2 ∙ 18 + 2 ∙ 94,5 + 105,5 = 330,5 𝑚𝑚 (5-20) 

Kde: 

𝐿𝐵 𝑚𝑚 − celková dĺţka bubna 

𝐿1 𝑚𝑚 − dĺţka krajnej hladkej časti bubna 

𝐿𝑧 𝑚𝑚 − dĺţka závitovej časti bubna 

𝐿2 𝑚𝑚 − dĺţka strednej hladkej časti bubna 
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Obr.  5-6 Dĺžkové rozmery lanového bubna 

 

5.5 PEVNOSTNÁ KONTROLA PLÁŠŤA LANOVÉHO BUBNA 

Plášť bubna je zaťaţený ohybový napätím od zaveseného lana s bremenom, napätím od 

krútenia ktoré vzniká pri navíjaní lana, a napätím od vonkajšieho tlaku, ktoré vzniká zovretím 

lana pri navinutí v dráţkach bubna. Spojením týchto napätí sa vypočíta redukované napätie 

podľa hypotézy HMH. 

 

5.5.1 NAPÄTIE V OHYBE 

MAXIMÁLNE OHYBOVÉ NAPÄTIE NA BUBON 

Podľa [12] s. 41 

𝐹𝐿 = 209,813 𝑁 

𝐿𝑃 = 20 𝑚𝑚 

𝐿1 = 18 𝑚𝑚 

𝐿𝑧 = 94,5 𝑚𝑚 

𝑀𝑜 = 𝐹𝐿 ∙  𝐿𝑃 + 𝐿1 + 𝐿𝑧 = 209,813 ∙  20 + 18 + 94,5 = 2,78 ∙ 104  𝑁𝑚𝑚 (5-21) 

Kde: 

𝑀𝑜 𝑁𝑚𝑚 − maximálne ohybové napätie na bubon 

𝐹𝐿 𝑁 − maximálna sila pôsobiaca v lane 

𝐿𝑃 𝑚𝑚 − vzdialenosť  podpory od plášťa bubna 

𝐿1 𝑚𝑚 − dĺţka krajnej hladkej časti bubna 

𝐿𝑧 𝑚𝑚 − dĺţka závitovej časti bubna 

 

PRIEMER BUBNA MERANÝ POD LANOM 

𝐷𝐵 = 70 𝑚𝑚 

𝑑𝐿 = 2 𝑚𝑚 

𝐷𝑜 = 𝐷𝐵 − 𝑑𝐿 = 70 − 2 = 68 𝑚𝑚 (5-22) 

Kde: 

𝐷𝑜 𝑚𝑚 − priemer bubna pod lanom 

𝐷𝐵 𝑚𝑚 − priemer bubna 

𝑑𝐿 𝑚𝑚 − menovitý priemer lana 
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MODUL PRIEREZU V OHYBE BUBNA 

Podľa [12] s. 41 

𝐷𝑜 = 68 𝑚𝑚 

𝑠𝐵 = 5 𝑚𝑚 

𝑊𝑜 = 0,8 ∙ (𝐷𝑜 − 𝑠𝐵)2 ∙ 𝑠𝐵 = 0,8 ∙ (68 − 5)2 ∙ 5 = 1,588 ∙ 104𝑚𝑚3 (5-23) 

Kde: 

𝑊𝑜 𝑚𝑚3 − modul prierezu v ohybe bubna 

𝐷𝑜 𝑚𝑚 − priemer bubna pod lanom  

𝑠𝐵   𝑚𝑚 − hrúbka steny bubna 

 

OHYBOVÉ NAPÄTIE NA BUBON 

Ohybové napätie na bubon by nemalo prekročiť hodnotu 15 MPa, [12] s. 41. 

Podľa [12] s. 41 

𝑀𝑜 = 2,78 ∙ 104  𝑁𝑚𝑚 

𝑊𝑜 = 1,588 ∙ 104𝑚𝑚3 

𝜎𝑜 =
𝑀𝑜

𝑊𝑜
=

2,78 ∙ 104

1,588 ∙ 104
= 1,751 𝑀𝑃𝑎 

(5-24) 

𝜎𝑜 < 15 𝑀𝑃𝑎   ...podmienka 

1,751 𝑀𝑃𝑎 < 15 𝑀𝑃𝑎 ...podmienka splnená 

Kde: 

𝜎𝑜 𝑀𝑃𝑎 − ohybové napätie na bubon 

𝑀𝑜 𝑁𝑚𝑚 − maximálne ohybové napätie na bubon 

𝑊𝑜 𝑚𝑚3 − modul prierezu v ohybe bubna 

 

5.5.2 NAPÄTIE V KRUTE 

KRÚTIACI MOMENT BUBNA 

Podľa [12] s. 41 

𝐹𝐿 = 209,813 𝑁 

𝐹𝐿1 = 112,233 𝑁 

𝐷𝐵 = 70 𝑚𝑚 

𝑀𝑘 =  𝐹𝐿 + 𝐹𝐿1 ∙
𝐷𝐵

2
=  209,813 + 112,233 ∙

70

2
= 1,127 ∙ 104 𝑁𝑚𝑚 

(5-25) 

Kde: 

𝑀𝑘 𝑁𝑚𝑚 − krútiaci moment na bubon 

𝐹𝐿 𝑁 − maximálna sila pôsobiaca v lane 

𝐹𝐿1 𝑁 − minimálna sila pôsobiaca v lane 

𝐷𝐵 𝑚𝑚 − priemer bubna 
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MODUL PRIEREZU V KRUTE BUBNA 

Podľa [12] s. 41 

𝑊𝑜 = 1,588 ∙ 104𝑚𝑚3 

𝑊𝑘 = 2 ∙ 𝑊𝑜 = 2 ∙ 1,588 ∙ 104 = 3,175 ∙ 104𝑚𝑚3 (5-26) 

Kde: 

𝑊𝑘 𝑚𝑚3 − modul prierezu v krute bubna 

𝑊𝑜 𝑚𝑚3 − modul prierezu v ohybe bubna 

 

SMYKOVÉ NAPÄTIE V KRUTE NA BUBON 

Smykové napätie v krute na bubon by nemalo prekročiť hodnotu 5 MPa, [12] s. 41. 

Podľa [12] s. 41 

𝑀𝑘 = 1,127 ∙ 104  𝑁𝑚𝑚 

𝑊𝑘 = 3,175 ∙ 104𝑚𝑚3 

𝜏𝑘 =
𝑀𝑘

𝑊𝑘
=

1,127 ∙ 104

3,175 ∙ 104
= 0,355 𝑀𝑃𝑎 

(5-27) 

𝜏𝑘 < 5 𝑀𝑃𝑎   ...podmienka 

0,355 𝑀𝑃𝑎 < 5 𝑀𝑃𝑎  ...podmienka splnená 

Kde: 

𝜏𝑘 𝑀𝑃𝑎 − smykové napätie v krute na bubon 

𝑀𝑜 𝑁𝑚𝑚 − maximálne ohybové napätie na bubon 

𝑊𝑜 𝑚𝑚3 − modul prierezu v ohybe bubna 

 

5.5.3 VONKAJŠÍ TLAKOVÉ NAPÄTIE NA BUBON 

Vplyvom opásania lana na bubon vzniká na plášti bubna tlak ktorý je spôsobený zovretím 

lana po jeho navinutí na bubon. Bubon sa počíta ako tenkostenná nádoba. 

Podľa [12] s. 42 

𝐹𝐿 = 209,813 𝑁 

𝑠𝐵 = 5 𝑚𝑚 

𝑡 = 4,5 𝑚𝑚 

𝜎𝑡𝑙 =
𝐹𝐿

𝑠𝐵 ∙ 𝑡
=

209,813

5 ∙ 4,50
= 9,325 𝑀𝑃𝑎 

(5-28) 

Kde: 

𝜎𝑡𝑙  𝑀𝑃𝑎 −vonkajšie tlakové napätie na bubon 

𝐹𝐿 𝑁 − maximálna sila pôsobiaca v lane 

𝑠𝐵 𝑚𝑚 − hrúbka steny bubna 

𝑡  𝑚𝑚 − rozteč dráţky bubna 
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5.5.4 REDUKOVANÉ NAPÄTIE 

Výpočet redukovaného napätia podľa teórie HMH. 

Podľa [4] s. 42 

𝜎𝑜 = 1,751 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑡𝑙 = 9,325 𝑀𝑃𝑎 

𝜏𝑘 = 0,355 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑟𝑒𝑑 =  𝜎𝑜
2 + 𝜎𝑡𝑙

2 − 𝜎𝑜 ∙ 𝜎𝑡𝑙 + 3 ∙ 𝜏𝑘
2 (5-29) 

𝜎𝑟𝑒𝑑 =  1,7512 + 9,3252 − 1,751 ∙ 9,325 + 3 ∙ 0,3552 = 8,606 𝑀𝑃𝑎 

Kde: 

𝜎𝑟𝑒𝑑  𝑀𝑃𝑎 − redukované napätie  

𝜎𝑜 𝑀𝑃𝑎 − ohybové napätie na bubon 

𝜎𝑡𝑙  𝑀𝑃𝑎 − vonkajšie tlakové napätie na bubon 

𝜏𝑘 𝑀𝑃𝑎 − smykové napätie v krute na bubon 

 

5.5.5 KONTROLA REDUKOVANÉHO NAPÄTIA 

Na bubon sú pouţité polotovary z hliníkovej zliatinu  EN AW 6060 T66 u ktorej je zaručená 

zvariteľnosť, lanový bubon je vyrobený ako zvarenec a súčiniteľ  kB je zvolený ako 

hodnota 2.   

Dovolené napätie podľa teórie mernej energie napiatosti zmeny tvaru.  

Podľa [13] s. 295 

𝑅𝑒𝐵 = 160 𝑀𝑃𝑎 

𝑘𝐵 = 2 

𝜎𝑑𝑜𝑣𝐵 =
𝑅𝑒𝐵

𝑘𝐵
=

160

2
= 80 𝑀𝑃𝑎 

(5-30) 

𝜎𝑑𝑜𝑣𝐵 ≥ 𝜎𝑟𝑒𝑑     ...podmienka 

80 ≥ 8,606 𝑀𝑃𝑎   ...podmienka splnená 

Alebo podľa [12] s. 42 kedy redukované napätie nesiem prekročiť napätie 100 − 110 𝑀𝑃𝑎. 

100 − 110 𝑀𝑃𝑎 ≥ 𝜎𝑟𝑒𝑑   ...podmienka 

100 − 110 𝑀𝑃𝑎 ≥ 8,606 𝑀𝑃𝑎 ...podmienka splnená 

Kde: 

𝜎𝑑𝑜𝑣𝐵  𝑀𝑃𝑎 − dovolené napätie na bubon 

𝜎𝑟𝑒𝑑  𝑀𝑃𝑎 − redukované napätie  

𝑅𝑒𝐵  𝑀𝑃𝑎 − mez sklzu materiálu bubnu podľa ČSN EN 755-2 [6] s. 34 

𝑘𝐵 − − zvolený súčiniteľ bezpečnosti bubna 

 

5.6 NÁVRH A VÝPOČET LOŽISKA LANOVÉHO BUBNA 

Bola zvolená loţisková jednotka C-BGHKA s loţiskom 6002ZZ od spoločnosti Misumi 

Group [20]. Táto loţisková jednotka je vyrobená z hliníkovej zliatiny, rozmery loţiskovej 

jednotky sú uvedené v tab. 5-5. 
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Obr.  5-7 Ložisková jednotka [20] 

Tab. 5-5 Pridružené rozmery k ložiskovej jednote [20] 

h d H L1 d1 L L2 T S dh DH7 B R 

[mm] 

30 15 50 54 6,5 68 40 18 18 28 32 9 11 

 

 

5.6.1 VÝPOČET LOŽISKA LANOVÉHO BUBNA 

V loţiskovej jednotke je umiestené guľôčkové loţisko ČSN 02 4630 s označením 6002ZZ 

ktorého parametre sú uvedené v tab. 5-6. 

 
Obr.  5-8 Ložisko 6002ZZ [21] 

Tab. 5-6 Základne parametre ložiska lanového bubnu [21] 

Typ 

ložiska 

Vnutorný 

priemer 

d [mm] 

Vonkajší 

priemer 

D [mm] 

Šírka 

B [mm] 

Dynamická 

únosnosť 

CRB [kN] 

Statická 

únosnosť 

C0B [kN] 

Výpočt. 

súčiniteľ 

f0B [-] 

6002ZZ 15 32 9 5,6 2,83 14 

 

Pri výpočte loţiska je rozhodujúca jeho trvanlivosť ktorá je vyjadrená v hodinách prevádzky. 

Poţadovaná trvanlivosť loţiska závisí od typu prevádzky, pre ľahkú prevádzku podľa [7] s. 

139 je poţadovaná trvanlivosť Lh = 1000 h. 
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RADIÁLNE ZAŤAŽENIE LOŽISKOVÉHO BUBNA 

Radiálne zaťaţenie loţiska bubna odpovedá maximálnej sile pôsobiacej v lane, pretoţe sú 

pouţité dve loţiská a bubon má dve lanové vetvy.  

𝐹𝐿 = 209,813𝑁 

𝐹𝑟𝑎𝑑𝐵 = 𝐹𝐿 = 209,813 𝑁 (5-31) 

Kde: 

𝐹𝑟𝑎𝑑𝐵  𝑁 − radiálne zaťaţenie loţiska lanového bubna 

𝐹𝐿 𝑁 − maximálna sila pôsobiaca v lane 

 

AXIÁLNE ZAŤAŽENIE LOŽISKA LANOVÉHO BUBNA 

Axiálne zaťaţenie loţiska sa uvaţuje ako 10 % z radiálneho zaťaţenia. 

𝐹𝑟𝑎𝑑𝐵 = 209,813 𝑁 

𝐹𝑎𝑥𝐵 = 0,1 ∙ 𝐹𝑟𝑎𝑑𝐵 = 0,1 ∙ 209,813 = 20,981 𝑁 (5-32) 

Kde: 

𝐹𝑎𝑥𝐵  𝑁 − axiálne zaťaţenie loţiska lanového bubna 

𝐹𝑟𝑎𝑑𝐵  𝑁 − radiálne zaťaţenie loţiska lanového bubna 

 

EKVIVALENTNÉ DYNAMICKÉ ZAŤAŽENIE LOŽISKA LANOVÉHO BUBNA 

Podľa [13] s. 620 

𝑓0𝐵 = 14   

𝐹𝑎𝑥𝐵 = 20,981 𝑁 

𝐶0𝐵 = 2830 𝑁  

𝐹𝑟𝑎𝑑𝐵 = 209,813 𝑁 

𝑓0 ∙
𝐹𝑎𝑥𝐵

𝐶0𝐵
= 14 ∙

20,981

2830
= 0,104 

(5-33) 

K vypočítanej hodnote 0,104 odpovedá[13] s. 620 tab. 11-1 hodnota 𝑒𝑙 = 0,19. Na základe 

čoho sa urči pomocou podmienok z [13] s. 619 dynamické ekvivalentné zaťaţenie loţiska. 

𝐹𝑎𝑥𝐵

𝐹𝑟𝑎𝑑𝐵
≤ 𝑒𝑙       … podmienka 

 
20,981 

209,813
≤ 0,19 

0,1 ≤ 0,19 ... podmienka splnená, potom platí 

𝑃𝐷𝐵 = 𝐹𝑟𝑎𝑑𝐵 = 209,813 𝑁 (5-34) 

Kde: 

𝑃𝐷𝐵 𝑁 − ekvivalentné dynamické zaťaţenie loţiska lanového bubna 

𝑓0𝐵 − − výpočtový súčiniteľ loţiska lanového bubna, z tab. 5-6 s. 39 

𝐹𝑎𝑥𝐵  𝑁 − axiálnezaťaţenie loţiska lanového bubna 

𝐶0𝐵 𝑁 −statická únosnosť loţiska, z tab. 5-6 s. 39 

𝑒𝑙 − − tabuľková hodnota  

𝐹𝑟𝑎𝑑𝐵  𝑁 − radiálnezaťaţenie loţiska lanového bubna 
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OBVODOVÁ RÝCHLOSŤ BUBNA 

Predpokladáme rýchlosť zdvihu 0,5 m/min. 

𝑣𝑧 = 0,5 𝑚/𝑚𝑖𝑛 

𝑖𝑙 = 2 

𝑣𝐵 = 𝑣𝑧 ∙ 𝑖𝑙 = 0,5 ∙ 2 = 1 𝑚/𝑚𝑖𝑛 (5-35) 

Kde: 

𝑣𝐵 𝑚/𝑚𝑖𝑛 − obvodová rýchlosť bubna 

𝑣𝑧 𝑚/𝑚𝑖𝑛 − rýchlosť zdvihu 

𝑖𝑙 − − lanový prevod 

 

OTÁČKY LOŽISKA 

Otáčky loţiska sú totoţné s otáčkami lanového bubna, pričom vychádzame zo základného 

vzťahu 𝑣𝐵 = 𝜔 ∙ 𝑟𝐵 s ktorého získame otáčky. 

𝑣𝐵 = 1 𝑚/𝑚𝑖𝑛= 1000 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛 

𝐷𝐵 = 70 𝑚𝑚 

𝑛𝐵 =
𝑣𝐵

𝜋 ∙ 𝐷𝐵
=

1000

𝜋 ∙ 70
= 4,547 𝑚𝑖𝑛−1 

(5-36) 

Kde: 

𝑛𝐵 𝑚𝑖𝑛−1 − otáčky lanového bubna 

𝑣𝐵 𝑚/𝑚𝑖𝑛 − obvodová rýchlosť bubna 

𝐷𝐵 𝑚𝑚 − priemer bubna 

 

ZÁKLADNÁ TRVANLIVOSŤ LOŽISKA BUBNA 

Podľa [13] s. 626 

𝐶𝑅𝐵 = 5600 𝑁  

𝑃𝐷𝐵 = 209,813 𝑁 

𝑎𝐿 = 3   

𝑛𝐵 = 4,897 𝑚𝑖𝑛−1 

𝐿10𝐵 =  
𝐶𝑅𝐵

𝑃𝐷𝐵
 
𝑎𝐿

∙
106

60 ∙ 𝑛𝐵
=  

5600

209,813
 

3

∙
106

60 ∙ 4,897
= 1,161 ∙ 106   

(5-37) 

𝐿10𝐵 ≥ 𝐿    ...podmienka 

1161000  ≥ 1000  ...podmienka splnená 

Kde: 

𝐿10𝐵  − základná trvanlivosť loţiskalanového bubna 

𝐿   − minimálna poţadovaná trvanlivosť loţiska  

𝐶𝑅𝐵 𝑁 − dynamická únosnosť loţiska bubna, z tab. 5-6 s. 39 

𝑃𝐷𝐵 𝑁 − ekvivalentné dynamické zaťaţenie loţiska lanového bubna 

𝑎𝐿 − − exponent rovnice trvanlivosti, pre loţisko s bodovým stykom podľa [13] s. 615 

𝑛𝐵 𝑚𝑖𝑛−1 − otáčky lanového bubna 
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5.7 VÝPOČET LANOVÝCH PRÍLOŽIEK 

Lanové príloţky slúţia na uchytenie koncov lana k bubnu v zovretých závitoch, ktoré sú 

k bubnu pripevnené skrutkami. Tieto skrutky sú namáhane ohybovým momentom a tak tieţ 

osovou silou. Pričom výsledné zaťaţenie má vplyv na počet pouţitých lanových príloţiek. 

 

5.7.1 VOĽBA LANOVEJ PRÍLOŽKY 

Pre pouţitý priemer lana nie sú normalizované lanové príloţky, preto som sú navrhnuté 

a vyrobené lanové príloţky, ktoré budú k bubnu upevnené pomocou skrutiek M3 s valcovou 

hlavou.  

Tab. 5-7 Rozmery lanovej príložky 

𝒂𝒑 𝒎𝒎  𝒃𝒑 𝒎𝒎  𝒄𝒑 𝒎𝒎  𝒅𝒑 𝒎𝒎  𝒅𝟏𝒑 𝒆𝒑 𝒎𝒎  𝒇𝒑 𝒎𝒎  𝒓𝒑 𝒎𝒎  

10 8 4 3,2 M3 7 2 0,5 

 

 
Obr.  5-9 Príložky na uchytenie lana na bubon [7]s. 84 

 

5.7.2 UHOL OPÁSANIA 

Podľa [7] s. 85 

𝑛𝑧 = 2 

𝛼𝑏 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑧 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 2 = 12,57 𝑟𝑎𝑑 (5-38) 

Kde: 

𝛼𝑏  𝑟𝑎𝑑 − uhol opásania 

𝑛𝑧 − − počet zovretých závitov 
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5.7.3 ŤAŽNÁ SILA V LANE V MIESTE UCHYTENIA 

Podľa [7] s. 85 

𝐹𝐿 = 209,813 𝑁 

𝑒 = 2,718 

𝜇 = 0,13   

𝛼𝑏 = 12,57 𝑟𝑎𝑑 

𝐹𝑜 =
𝐹𝐿

𝑒𝜇 ∙𝛼𝑏
=

209,813

𝑒0,13∙12,57
= 40,96 𝑁 

(5-39) 

Kde: 

𝐹𝑜 𝑁 − ťaţná sila v lane v mieste uchytenia 

𝐹𝐿 𝑁 − maximálna sila pôsobiaca v lane 

𝑒  − −Eulerovo číslo 

𝜇  − − súčiniteľ trenia medzi lanom a bubnom, podľa  [7] s. 85 

𝛼𝑏  𝑟𝑎𝑑 − uhol opásania 

 
Obr.  5-10 Silové pôsobenie na príložky [7] s. 85 

Z – osová sila; ls – rameno ohybu skrutky; Fo–ťažná sila v lane v mieste uchytenia  

 

5.7.4 POTREBNÁ OSOVÁ SILA V SKRUTKE PRÍLOŽIEK 

Podľa [7] s. 85 

𝐹𝑜 = 40,96 𝑁 

𝜇 = 0,13   

𝑍 =
𝐹𝑜

1,62 ∙ 𝜇
=

40,93

1,62 ∙ 0,13
= 194,49 𝑁 

(5-40) 

Kde: 

𝑍  𝑁 − osová sila v skrutke príloţiek 

𝐹𝑜 𝑁 − ťaţná sila v lane v mieste uchytenia 

𝜇  − − súčiniteľ trenia medzi lanom a bubnom, ,podľa  [7] s. 85 

 

5.7.5 OHYBOVÝ MOMENT SKRUTKY 

Podľa [7] s. 85 

𝐹𝑜 = 40,96 𝑁 

𝑙𝑠 = 3,5 𝑚𝑚 

𝑀𝑜𝑠 = 𝐹𝑜 ∙ 𝑙𝑠 = 40,96 ∙ 3,5 = 143,36 𝑁𝑚𝑚 (5-41) 
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Kde: 

𝑀𝑜𝑠  𝑁𝑚𝑚 − ohybový moment skrutky 

𝐹𝑜 𝑁 − ťaţná sila v lane v mieste uchytenia 

𝑙𝑠 𝑚𝑚 − dĺţka ramena ohybu skrutky, vzdialenosť od stredu lana ku stredu steny bubna ako 

je zrejme z obr. 5-10 s. 43 

 

5.7.6 PLOCHA JADRA SKRUTKY 

𝑑𝑔 = 2,387 𝑚𝑚 

𝐴𝑠 =
𝜋 ∙ 𝑑𝑔

2

4
=

𝜋 ∙ 2,3872

4
= 4,475 𝑚𝑚2 

(5-42) 

Kde: 

𝐴𝑠 𝑚𝑚2 − plocha jadra skrutky 

𝑑𝑔 𝑚𝑚 − priemer jadra skrutky, z [14] s. 363  

 

5.7.7 MODUL PRUŽNOSTI JADRA SKRUTKY 

𝑑𝑔 = 2,387 𝑚𝑚 

𝑊𝑜𝑠 =
𝜋 ∙ 𝑑𝑔

3

32
=

𝜋 ∙ 2,3873

32
= 1,335 𝑚𝑚3 

(5-43) 

Kde: 

𝑊𝑜𝑠 𝑚𝑚3 − modul pruţnosti jadra skrutky 

𝑑𝑔 𝑚𝑚 − priemer jadra skrutky, z [14] s. 363 

 

5.7.8 CELKOVÉ NAPÄTIE V SKRUTKE 

Jedná sa o celkové napätie v jednom skrutke pri pouţití dvoch príloţiek. Poľa [7] s. 85 sa 

dávajú najmenej dve príloţky vo vzdialenosti 5 ∙ 𝑑1𝑝  kde 𝑑1𝑝  je priemer skrutky. 

Podľa [7] s. 85 

𝑍 = 194,49 𝑁 

𝑖𝑝 = 2 

𝐴𝑠 = 4,475 𝑚𝑚2 

𝑀𝑜𝑠 = 143,359 𝑁𝑚𝑚 

𝑊𝑜𝑠 = 1,335 𝑚𝑚3 

𝜎𝑐𝑠 =
𝑍

𝑖𝑝 ∙ 𝐴𝑠
+

𝑀𝑜𝑠

𝑖𝑝 ∙ 𝑊𝑜𝑠
=

194,49

2 ∙ 4,475
+

143,359

2 ∙ 1,335
= 75,414 𝑀𝑃𝑎 

(5-44) 

Podľa [7] s. 85 sa dovolené namáhanie 𝜎𝑠𝑑𝑜𝑣  doporučuje voliť k bezpečnosti 𝑘𝑠 = 2,5 . 

Zvolená skrutka M3x12 ISO 4762 – 8.8 [14] s. 420, z čoho vyplýva medza sklzu skrutky 

𝑅𝑒𝑠 = 640 𝑀𝑃𝑎. 

𝜎𝑠𝑑𝑜𝑣 =
𝑅𝑒𝑠

𝑘𝑠
=

640

2,5
= 256 𝑀𝑃𝑎 

(5-45) 

𝜎𝑐𝑠 < 𝜎𝑠𝑑𝑜𝑣    ...podmienka  

75,414 𝑀𝑃𝑎 < 256 𝑀𝑃𝑎 ... podmienka splnená 
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Kde: 

𝜎𝑐𝑠 𝑀𝑃𝑎 − celkové napätie v skrutke 

𝜎𝑠𝑑𝑜𝑣  𝑀𝑃𝑎 − dovolené napätie na skrutke v príloţkách  

𝑍  𝑁 − osová sila v skrutke príloţiek 

𝑖𝑝 − − počet skrutiek v príloţkách 

𝐴𝑠 𝑚𝑚2 − plocha jadra skrutky 

𝑀𝑜𝑠  𝑁𝑚𝑚 − ohybový moment skrutky 

𝑊𝑜𝑠 𝑚𝑚3 − modul pruţnosti jadra skrutky 

𝑅𝑒𝑠 𝑀𝑃𝑎 − medza sklzu skrutky 

𝑘𝑠 − − bezpečnosť skrutky lanových príloţiek 

 

5.8 NÁVRH POHONU ZDVÍHACIEHO ÚSTROJENSTVA 

Pre pohon zdvíhacieho ústrojenstva bude pouţitý trojfázový krokový, motor ktorý bude 

opatrený brzdou aby bremeno pri vypnutí prúdu nespadlo. Výhodou tohto typu motoru je, ţe 

dokáţe presne nastaviť svoju polohu a túto polohu je schopný udrţať aj napriek pôsobeniu síl. 

Bude pouţitý pôvodný trojfázový krokový motor VRDM 3913 LWC OO od dodávateľa 

Berger Positec s.r.o. [22] ktorého parametre sú znázornené v tab. 5-8. 

Tab. 5-8 Parametre krokového motoru VRDM 3913 LWC OO [22] 

Typ 

krokového 

motoru 

Krútiaci 

moment 

[Nm] 

Pridružený 

moment 

[Nm] 

Moment 

zotrvačnosti 

[kg cm
2
] 

Hmotnosť 

motoru bez 

brzdy 

[kg] 

VRDM 3913 6 6,78 3,3 4,2 

 

 
Obr.  5-11 Trojfázový krokový motor VRDM 3913 LWC OO [22] 

1 – konektor enkodéru; 2 – konektor motoru;3 – brzda; 4 – konektor brzdy; 5 – pero podľa DIN6885  

Tab. 5-9 Rozmery krokového motoru VRDM 3913 LWC OO [22] 

Typ motoru 

Rozmer 

príruby 

[mm] 

Priemer 

centrovania 

D 

[mm] 

Dĺžka 

motoru 

L 

[mm] 

Priemer 

hriadele 

d 

[mm] 

Prevedenie 

hriadele 

VRDM 3913 85x85 60 170 14 hladka 
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K motoru bude pripevnená elektromagnetická pruţná – tlaková brzda ktorá dokáţe udrţať 

hriadeľ v rovnakej polohe aj v prípade prerušenia dodávky prúdu do motoru. Brzda je od 

rovnakého dodávateľa ako krokový motor. Parametre brzdy sú uvedené v tab. 5-10. 

Tab. 5-10 Parametre brzdy krokového motoru [22] 

Momentové 

napätie 

[V] 

Krútiaci 

moment 

[Nm] 

Spotreba 

energie 

[W] 

Moment 

zotrvačnosti 

[kg cm
2
] 

Čas 

zapnutia 

(vypnutie 

brzdy) 

[ms] 

Čas 

vypnutia 

(zabrzdenie 

brzdy) 

[ms] 

Hmotnosť 

[kg] 

24 6 24 0,2 40 20 1,5 

 

Prenos krútiaceho momentu z motoru na bubon bude realizovaný synchrónnym remeňovým 

prevodom, ktorý prenáša výkon medzi remeňom a remenicou tvarovým stykom (pomocou 

zubov v remeni a v remenici) vďaka čomu nedochádza k prekĺznutiu. Ďalšou výhodu 

u ozubeného remeňa je, ţe nie sú za potreby veľké napínacie sily.  

 

5.8.1 VOĽBA REMENÍC 

Aby som bol schopný zvoliť vhodný typ remeníc musím si najskôr vypočítať minimálny 

krútiaci moment na zdvihnutie bremena, z ktorého si určím prevodový pomer. 

𝐹𝐿 = 209,813 𝑁 

𝐹𝐿1 = 112,233 𝑁 

𝐷𝐵 = 70 𝑚𝑚 = 0,07 𝑚 

𝑀𝑘𝐵 =  𝐹𝐿 + 𝐹𝐿1 ∙
𝐷𝐵

2
=  209,813 + 112,233 ∙

0,07

2
= 11,272 𝑁𝑚 

(5-46) 

Kde: 

𝑀𝑘𝐵  𝑁𝑚𝑚 − minimálny potrebný kutiaci moment 

𝐹𝐿 𝑁 − maximálna sila pôsobiaca v lane 

𝐹𝐿1 𝑁 − minimálna sila pôsobiaca v lane 

𝐷𝐵 𝑚𝑚 − priemer bubna 

Na základe pouţitého motorku a vypočítaného minimálneho krútiaceho momentu, volím 

prevodový pomer 1:2. Prevodový pomer 1:2 bude zaistený pomocou dvoch remeníc, pričom 

menšia remenica bude mať 22 zubov a väčšia bude mať 44 zubov. Remenice boli vybraté od 

firmy TYMA CZ, s.r.o [23], parametre zvolených remeníc sú na v tab. 5-11.  
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Tab. 5-11 Ozubené remenice [23] 

 
 

Výstupná hriadeľ z krokového motoru ale aj z lanového bubna je hladká, a preto je nutné 

pouţiť spojky ktoré bude schopné preniesť krútiaci moment z remeníc na hriadele. Volím 

samostrediace upínacie puzdra RCK 80 od firmy TYMA CZ, s.r.o. [23], parametre zvolených 

upínacích puzdier sú znázornené v tab. 5-12. 

Tab. 5-12 Upínacie púzdra RCK 80 [23] 

 

 

5.8.2 VÝPOČET DĹŽKY OZUBENÉHO REMEŇA 

Podľa [13] s. 1010 

𝑎1 = 148,029 𝑚𝑚 

𝐷𝑤 = 70,05 𝑚𝑚 

𝑑𝑤 = 35,02 𝑚𝑚 

𝐿𝑟𝑒𝑚 = 2 ∙ 𝑎1 +
𝜋 ∙  𝐷𝑤 + 𝑑𝑤 

2
+

 𝐷𝑤 − 𝑑𝑤 2

4 ∙ 𝑎1
 

(5-47) 

𝐿𝑟𝑒𝑚 = 2 ∙ 148,029 +
𝜋 ∙  70,05 + 35,02 

2
+

 70,05 − 35,02 2

4 ∙ 100
= 463,174 𝑚𝑚 
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Kde: 

𝐿𝑟𝑒𝑚  𝑚𝑚 −  vypočítaná dĺţka remenice 

𝑎1 𝑚𝑚 − osová vzdialenosť  

𝐷𝑤  𝑚𝑚 − výpočtový priemer väčšej remenice 

𝑑𝑤  𝑚𝑚 − výpočtový priemer menšej remenice  

Dĺţka ozubeného remeňa sa volí najbliţší vyšší preto je nutné navrhnúť napínanie remeňa. Na 

základe vypočítanej dĺţky remeňa, volím ozubený remeň od firmy TYMA CZ, s.r.o. [23] 

o dĺţke 465 mm viac tab. 5-13. Ozubený remeň je vyrobený z polyuretánu pričom kor je 

tvorený oceľovými vláknami, tieto remene sa pouţívajú pre vysoko výkonné komponenty.  

Tab. 5-13 Parametre ozubeného remeňa [23] 

 

 

5.8.3 NAPÍNANIE REMENICE 

Remeň sa bude napínať pomocou  napínacieho kolieska ktoré sa bude posúvať vo vertikálnom 

smere pomocou skrutky 1. viac obr. 5-12. Matice 2 a 3 budú povolené lén na toľko aby sa 

dalo posúvať s L-profilom na ktorom je upevnené napínacie koliesko, následne pomocou 

skrutky 1 sa bude napínať ozubený remeň. Po napnutí ozubeného remeňa sa matice 2 a 3 

dotiahnu.   

 
Obr.  5-12 Napínanie remeňa 
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6 POJAZDOVÉ ÚSTROJENSTVO 
 

6.1 OTÁČKY POJAZDOVÉHO KOLESA 

Predpokladaná rýchlosť pojazdu 5 m/min. 

𝑣𝑝 = 0,5 𝑚/𝑚𝑖𝑛 = 500 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛 

𝐷𝑘𝑜𝑙 = 50 𝑚𝑚 

𝑛𝐾 =
𝑣𝑝

𝜋 ∙ 𝐷𝑘𝑜𝑙
=

500

𝜋 ∙ 50
= 3,183 𝑚𝑖𝑛−1 

(6-1) 

Kde: 

𝑛𝐾 𝑚𝑖𝑛−1 − otáčky pojazdového kolieska 

𝑣𝑝 𝑚/𝑚𝑖𝑛 − rýchlosť pojazdu 

𝐷𝑘𝑜𝑙  𝑚𝑚 − veľkosť pojazdového kolieska 

 

6.2 SILA PÔSOBIAC NA JEDNO KOLESO MAČKY 

𝑚𝑚 = 20 𝑘𝑔 

𝑄𝑐 = 65 𝑘𝑔 

𝑔 = 9,81 𝑚 ∙ 𝑠−2 

𝐹𝐾 =
 𝑚𝑚 + 𝑄𝑐 ∙ 𝑔

4
=

 20 + 65 ∙ 9,81

4
= 208,463 𝑁 

(6-2) 

Kde: 

𝐹𝐾 𝑁 − sila pôsobiaca na jedno koleso mačky 

𝑚𝑚  𝑘𝑔 − predpokladaná hmotnosť mačky 

𝑄𝑐 𝑘𝑔 − celková hmotnosť 

𝑔  𝑚 ∙ 𝑠−2 − gravitačné zrýchlenie 

 

6.3 VÝPOČET LOŽISIEK POJAZDOVÝCH KOLIES 

Sú zvolené guľôčkové loţiska ČSN 02 4630 s označením 6200-2Z od spoločnosti SKF [21] 

ktorého rozmery sú znázornené v tab. 6-1. 

 
Obr.  6-1 Ložisko 6200-2Z od spoločnosti SKF [21] 
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Tab. 6-1 Základne parametre ložiska 6200-2Z od spoločnosti SKF [21] 

Typ ložiska 

Vnútorný 

priemer 

d [mm] 

Vonkajší 

priemer 

D [mm] 

Šírka 

B [mm] 

Dynamická 

únosnosť 

CRK [kN] 

Statická 

únosnosť 

C0K [kN] 

Vypočt. 

súčiniteľ 

f0K [-] 

6200-2Z 10 30 9 5,4 2,36 13 

 

 

6.3.1 RADIÁLNE ZAŤAŽENIE LOŽISKA POJAZDOVÝCH KOLIES 

V kaţdom pojazdovom kolese sú nalisované dve loţiská, tým pádom zaťaţenie na jedno 

loţisko je polovičné neţ vypočítané zaťaţenie na  jedno koleso mačky. 

𝐹𝐾 = 208,463 𝑁 

𝑛1𝐾 = 2 

𝐹𝑟𝑎𝑑𝐾 =
𝐹𝐾

𝑛1𝑘
=

208,463

2
= 104,231 𝑁 

(6-3) 

Kde:  

𝐹𝑟𝑎𝑑𝐾  𝑁 − radiálne zaťaţenie loţiska pojazdového kolesa 

𝐹𝐾 𝑁 − sila pôsobiaca na jedno koleso mačky 

𝑛1𝐾 − − počet loţisiek v jedom pojazdovóm kolese 

 

 

6.3.2 AXIÁLNE ZAŤAŽENIE LOŽISKA POJAZDOVÝCH KOLIES 

Podľa [7] s. 190 je axiálne zaťaţenie loţiska pojzadového kolesa rovno 10 % radiálneho  

zaťaţenia loţiska.   

𝐹𝑟𝑎𝑑𝐾 = 104,231 𝑁 

𝐹𝑎𝑥𝐾 = 0,1 ∙ 𝐹𝑟𝑎𝑑𝑘 = 0,1 ∙ 104,231 = 10,423 𝑁 (6-4) 

Kde: 

𝐹𝑎𝑥𝐾  𝑁 − axiálne zaťaţenie loţiska pojazdového kolesa 

𝐹𝑟𝑎𝑑𝐾  𝑁 − radiálne zaťaţenie loţiska pojazdového kolesa 

 

6.3.3 EKVIVALENTNÉ DYNAMICKÉ ZAŤAŽENIE LOŽISKA POJAZDOVÉHO KOLIESKA 

Podľa [13] s. 620 

𝑓0𝐾 = 13    

𝐹𝑎𝑥𝐾 = 10,423 𝑁 

𝐶0𝐾 = 2360 𝑁   

𝐹𝑟𝑎𝑑𝐾 = 104,231 𝑁 

𝑓0𝐾 ∙
𝐹𝑎𝑥𝐾

𝐶0𝐾
= 13 ∙

10,423

2360
= 0,057 

(6-5) 

K vypočítanej hodnote 0,057 odpovedá [13] s. 620 tab. 11-1 hodnota 𝑒𝑙 = 0,19. Na základe 

čoho sa urči pomocou podmienok z [13] s. 619 dynamické ekvivalentné zaťaţenie loţiska. 

 

 



BRNO 2018 

 

 

 

51 
 

POJAZDOVÉ ÚSTROJENSTVO 

𝐹𝑎𝑥𝐾

𝐹𝑟𝑎𝑑𝐾
≤ 𝑒𝑙                   … podmienka 

 
10,423

104,231
≤ 0,19 

0,1 ≤ 0,19  ... podmienka splnená, potom platí 

𝑃𝐷𝐾 = 𝐹𝑟𝑎𝑑𝐾 = 104,231 𝑁 (6-6) 

Kde: 

𝑃𝐷𝐾 𝑁 − ekvivalentné dynamické zaťaţenie loţiska pojazdového kolieska 

𝑓0𝐾 − − výpočtový súčiniteľ loţiska pojazdového kolieska, z tab. 6-1 s. 50 

𝐹𝑎𝑥𝐾  𝑁 − axiálna zaťaţenia loţiska pojazdového kolieska 

𝐶0𝐾 𝑁 − statická únosnosť loţiska pojazdového kolieska, z tab. 6-1 s. 50 

𝑒𝑙 − − tabuľková hodnota  

𝐹𝑟𝑎𝑑𝐾  𝑁 − radiálne zaťaţenie loţiska pojazdového kolieska  

 

6.3.4 ZÁKLADNÁ TRVANLIVOSŤ LOŽISKA POJAZDOVÉHO KOLIESKA 

Podľa [13] s. 626 

𝐶𝑅𝐾 = 5400 𝑁   

𝑃𝐷𝐾 = 104,231𝑁 

𝑎𝐿 = 3 

𝑛𝐾 = 3,183 𝑚𝑖𝑛−1 

𝐿10𝐾 =  
𝐶𝑅𝐾

𝑃𝐷𝐾
 

𝑎𝐿

∙
106

60 ∙ 𝑛𝐾
=  

5400

104,231
 

3

∙
106

60 ∙ 3,183
= 1,353 ∙ 107   

(6-7) 

𝐿10𝐾 ≥ 𝐿    ...podmienka 

13530000  ≥ 1000  ...podmienka splnená 

Kde: 

𝐿10𝐾  − základná trvanlivosť loţiska pojazdového kolieska 

𝐿   − minimálna poţadovaná trvanlivosť loţiska  

𝐶𝑅𝐾 𝑁 − dynamická únosnosť loţiska pojazdového kolieska, z tab. 6-1 s. 50 

𝑃𝐷𝐾 𝑁 − ekvivalentné dynamické zaťaţenie loţiska pojazdového kolieska  

𝑎𝐿 − − exponent rovnice trvanlivosti, pre loţisko s bodovým stykom podľa [13] s. 508 

𝑛𝐾 𝑚𝑖𝑛−1 − otáčky pojazdového kolieska 
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6.4 VOĽBA MOTORU POJAZDU 

 

6.4.1 ŤAŽNÁ SILA POTREBNÁ NA PREKONANIE PASÍVNYCH ODPOROV 

Podľa [7] s. 255 

𝑚𝑚 = 20 𝑘𝑔 

𝑄 = 65 𝑘𝑔 

𝑔 = 9,81 𝑚 ∙ 𝑠−1 

𝑅𝐾 = 25 𝑚𝑚 

𝑒𝑜 = 0,8 𝑚𝑚   

𝑓č = 0,02   

𝑟č = 5 𝑚𝑚 

𝜘𝑜 = 2,1   

𝑇 =
 𝑚𝑚 + 𝑄 ∙ 𝑔

𝑅𝐾
∙  𝑒𝑜 + 𝑓č ∙ 𝑟č ∙ 𝜘𝑜  

(6-8) 

𝑇 =
 20 + 65 ∙ 9,81

25
∙  0,8 + 0,02 ∙ 5 ∙ 2,1 = 63,039 𝑁 

Kde: 

𝑇  𝑁 − ťaţná sila potrebná na prekonanie pasívnych odporov 

𝑚𝑚  𝑘𝑔 − predpokladaná hmotnosť mačky  

𝑄  𝑘𝑔 − maximálna hmotnosť kontajneru s nákladom 

𝑔  𝑚 ∙ 𝑠−2 − gravitačné zrýchlenie 

𝑅𝐾 𝑚𝑚 − polomer pojazdového kolieska 

𝑒𝑜 𝑚𝑚 − súčiniteľ valivého odporu, zvolené podľa [7] s. 255 

𝑓č − − súčiniteľ čapového trenia pojazdového kolieska, pre valivé loţiská podľa [7] s. 255 

𝑟č 𝑚𝑚 − polomer čapu pojazdového kolieska 

𝜘𝑜 − − súčiniteľ prídavných odporov, podľa [7]  s. 256 tab. IV-5 

 

6.4.2 VOĽBA PASTORKU 

Bude pouţitý pastorok od firmy Bosch Rexrotrh, spol. s.r.o. [24] ktorého rozmery sú 

znázornené na obr. 6-2. 

 
Obr.  6-2 Ozubený pastorok od firmy Bosch Rexroth, spol. s.r.o. [24] 

 

6.4.3 VOĽBA MOTORU POJAZDU MAČKY 

Na pôvodnom modely mačky bol na pojazd pouţitý trojfázový krokový motor s krútiacim 

momentom 4 Nm, po konzultácii s vedúcim práce sa mám snaţiť zachovať pôvodný motor. 
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Keď ţe pôvodná mačka bola navrhovaná na nosnosť bremena 10 kg, musím sa uistiť či je 

pôvodný motor dostačujúci. 

𝑇 = 63,039 𝑁 

𝑑2 = 0,024 𝑚 

𝑀𝐾𝑚𝑖𝑛 = 𝑇 ∙
𝑑2

2
= 63,039 ∙

0,024

2
= 0,756 𝑁𝑚 

(6-9) 

𝑀𝐾𝑚𝑖𝑛 ≥ 4 𝑁𝑚 ...podmienka 

0,73 𝑁𝑚 ≥ 4 𝑁𝑚 ...podmienka splnená, môţem pouţiť pôvodný motor 

Kde:  

𝑀𝐾𝑚𝑖𝑛  𝑁𝑚 − minimálny potrebný krutiaci moment na motor pojazdu 

𝑇  𝑁 − ťaţná sila potrebná na prekonanie pasívnych odporov 

𝑑2 𝑚 − priemer roztečnej kruţnice pastorku  

Na základe splnenia podmienky uvedenej vyššie, môţem pouţiť pôvodný trojfázový krokový 

more  VRDM 3910 LWC OO s krútiacim momentom 4 Nm ktorý bude bez brzdy, parametri 

motoru sú v tab. 6-2. 

Tab. 6-2 Parametre krokového motoru VRDM 3910 LWC OO [22] 

Typ 

krokového 

motoru 

Krútiaci 

moment 

[Nm] 

Pridružený 

moment 

[Nm] 

Moment 

zotrvačnosti 

[kg cm
2
] 

Hmotnosť 

motoru bez 

brzdy 

[kg] 

VRDM 3910 4 4,52 2,2 3,1 

 

 

 
Obr.  6-3 Trojfázový krokový motor VRDM 3910 LWC OO [22] 

1 – konektor enkodéru; 2 – konektor motoru; 3 – brzda; 4 – konektor brzdy 

Tab. 6-3 Rozmery krokového motoru VRDM 3910 LWC OO [22] 

Typ motoru 

Rozmer 

príruby 

[mm] 

Priemer 

centrovania 

D 

[mm] 

Dĺžka 

motoru 

L 

[mm] 

Priemer 

hriadele 

d 

[mm] 

Prevedenie 

hriadele 

VRDM 3910 85x85 60 140 12 hladká 
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6.4.4 VOĽBA SPOJKY 

Prenos krútiaceho momentu z motoru na pastorok je realizovaný pomocou pruţnej spojky 

EVK-025 do dodávateľa Berger Positec s.r.o [22]. Tato spojka je vhodná jednak svojimi 

rozmermi a taktieţ dokáţe preniesť krútiaci moment zvoleného krokového motoru. Tieto 

spojky sú schopné vyrovnať osové odchýlky dvoch hriadelí viac tab. 6-5 a obr. 6-5. 

 
Obr.  6-4 Pružná spojka EVK – 025 [22] 

Tab. 6-4 Pripojovacie rozmery pružnej spojky EVK-025 [22] 

EVK-025 

D 

[mm] 

L 

[mm] 

M 

[mm] 

N 

[mm]    

E 

[mm] 

G 

 [mm] 
Počet skrutiek 

D1, D2 

[mm] 

25 28 4 8 9 M3x10 2 
- predvrtané - rozsah 

3,5 6 - 12 

 

Tab. 6-5 Charakteristické vlastnosti pružnej spojky EVK-025 [22] 

EVK-025 

Menovitý 

výkon 

[Nm] 

Max. 

otáčky 

[min
-1

] 

Torózná 

tuhosť 

[10
3
Nm/rad] 

Hmotnosť 

[g] 

Moment 

zotrvačnosti 

[10
-2

kg.cm
2
] 

Pripustené odchýlky 

7 8 3,5 30 4,3 

Axialná 

[mm] 

Lateráln 

[mm] 

Angulárna 

[°] 

0,3 0,2 2 

 

 
Obr.  6-5 Charakteristické vlastnosti pružnej spojky EVK – 025 [22] 
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7 EKONOMICKÝ ROZBOR 
V tejto kapitole sú rozpísané ceny jednotlivých polotovarov, spojovaných súčasti a všetkých 

komponentov ktoré boli pouţité na konštrukcií mačky. Pričom cenný jednotlivých poloţiek sú 

zaokrúhlené na celé koruny.   

 

7.1 CENA HLINÍKOVÝCH POLOTOVAROV 

Tab. 7-1 Ceny hliníkových polotovarov 

Použite Materiál Profil 
Rozmery 

[mm] 

Počet 

kusov 

Cena 

celkovo 

[Kč] 

Kocka EN AW 6063 T66 Štvorcová tyč 45x30-75 2 75 

Plech  EN AW 6060 T66 Štvorcová tyč 35x10-100 8 71 

Lanová príložka EN AW 6060 T66 Štvorcová tyč 15x12x8 4 5 

Držiak motoru EN AW 6060 T66 L - profil 100x50x6-85 1 28 

Držiak napínania EN AW 6060 T66 L - profil 60x40x5-10 2 12 

Držiak 

napínacieho 

kolieska 

EN AW 6060 T66 L - profil 20x20x3-55 1 3 

Hriadeľa 

pastorku 
EN AW 6063 T66 Kruhová tyč Φ 15-75 1 6 

Rám EN AW 6060 T66 
Kombi 

systém 
10-50x50L-368 2 582 

Hriadeľ bubna EN AW 6063 T66 Kruhová tyč Φ 36-445 1 194 

Čelo bubna EN AW 6063 T66 Kruhová tyč Φ100-15 2 109 

Plášť bubna EN AW 6060 T66 Trubka Φ80x10,5-350 1 338 

Základná doska EN AW 6082 T6 Plech 15x320x520 1 859 

Celková cena hliníkový polotovarov : 2282 

 

Ceny sú vypočítané podľa stránky firmy A+A Pardubice spol. s.r.o. [25]. 

 

7.2 CENA OCEĽOVÝCH POLOTOVAROV 

Tab. 7-2 Ceny oceľových polotovarov 

Použite Materiál Profil 
Rozmery 

[mm] 

Počet 

kusov 

Cena 

celkovo 

[Kč] 

Hriadeľ kolies S235JR (11373) Kruhová tyč Φ15-80 4 28 

Puzdro  S235JR (11373) Kruhová tyč Φ20-10 8 31 

Celková cena oceľových polotvarov : 59 

 

Ceny sú vypočítané podľa stránky firmy KONDOR s.r.o. [26]. 
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7.3 CENY SPOJOVACÍCH SÚČASTÍ 

Tab. 7-3 Ceny spojovacích súčastí 

Súčasť Počet kusov 

Cena 

celkovo 

[Kč] 

Skrutka s valcovou hlavou DIN 912(ISO 4762) M3-10 4 2 

Skrutka s valcovou hlavou DIN 912 (ISO 4762) M3-16 6 5 

Skrutka s valcovou hlavou DIN 912(ISO 4762) M6-12 1 1 

Skrutka s valcovou hlavou DIN 912(ISO 4762) M6-16 4 4 

Skrutka s valcovou hlavou DIN 912(ISO 4762) M6-20 4 4 

Skrutka s valcovou hlavou DIN 912(ISO 4762) M6-25 4 4 

Skrutka s valcovou hlavou DIN 912(ISO 4762) M8-12 2 3 

Skrutka s valcovou hlavou DIN 912(ISO 4762) M8-20 4 6 

Skrutka s valcovou hlavou DIN 912(ISO 4762) M8-30 1 2 

Matica DIN 934 (ISO 84032) M3 2 1 

Matica DIN 934 (ISO 4032) M6 6 2 

Plochá kruhová podložka DIN 125A (ISO 7089) M3/3,2 2 1 

Podložka pod valcovou hlavou DNI 433 (ISO 7092) M3/3,2 4 1 

Plochá kruhová podložka DIN 125A (ISO 7089) M6/6,4 6 1 

Podložka pod valcovou hlavou DNI 433 (ISO 7092) M6/6,4 1 1 

Pružná podložka DIN 127B (ČSN 021741) M10/10,2 8 3 

Matica  M6 aluteck system 16 78 

Skrutka M6-20 aluteck systém 16 246 

Hák zo závitom HZ2, M6-85 2 8 

Celková cena spojovacích súčastí: 373 

 

Ceny sú vypočítané podľa stránok firiem Prumex s.r.o. [27], Ferospoj s.r.o. [28] a PK 

SERVIS TECHNICÉ SÚČASTI s.r.o. [24]. 
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7.4 CENY OSTATNÝCH KOMPONENTOV 

Tab. 7-4 Ceny ostatných komponentov 

Súčasť Počet kusov 

Cena 

celkovo 

[Kč] 

Ložisko od spoločnosti SKF 6200-2Z SKF 8 476 

Remenica 27/T05/22-2 1 78 

Remenica 27/T05/44-0 1 191 

Ozubený remeň 16T05-0465 1 238 

Upevňovacie puzdro RCK80-14x23 1 190 

Upevňovacie puzdro RCK80-15x24 1 243 

Napínacie koliesko s ložiskom 1 807 

Ložiskový domček 2 583 

Lano 8x7-FC 2 35 

Lanová svorka simplex 6 11 

Tyč z PA6G ϕ60-1000 1 547 

Pružná spojka EVK-025 1 893 

Motor pojazdu VRDM 3910  1 12400 

Motor zdvihu VRDM 3913 s brzdou 1 20370 

Ozubený pastorok 1 83 

Celková cena použitých komponentov : 
 

4375 

Odhadovaná cena za obrábanie: 
 

18274 

 

V celkovej cene pouţitých komponentov nie je zarátaná cena motoru zdvihu a pojazdu, na 

koľko sa v rámci úspory pouţijú rovnaké typy motorov z pôvodného modelu mačky. Pri 

odhadovaní ceny za obrábanie sa vychádza z predpokladu, ţe cena za obrábanie je 

desaťnásobkom ceny za kilogram daného polotovaru. Ceny komponentov sú vypočítané 

podľa stránok firiem Prumex s.r.o. [27], TYMA CZ, s.r.o. [23], Misumi Group [20], 

LANOCEL spol. s.r.o. [19], PK SERVIS TECHNICÉ SÚČASTI s.r.o. [24], Berger Positec, 

s.r.o. [22] a Plast partner spol. s r. o. [30]. 

 

7.5 CELKOVÁ CENA 

Celková cena za polotovary, spojované súčasti a ostatné pouţité komponenty je 7089 Kč. 

V tejto cene nie sú zahrnuté poplatky za obrábanie a zváranie. 
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ZÁVER 

 

ZÁVER 
Hlavným cieľom bakalárskej práce bol návrh mačky mostového ţeriavu, ktorá má navýšenú 

nosnosť nákladu na 65 kilogramov, a je určená pre kontajneroví manipulátor „spreader“  

o rozteči kladiek 200 milimetrov. 

Prvá, teoretická, časť predloţenej práce je venovaná rešerší priemyselných riešení mačky 

mostového ţeriavov. Vo stručnosti bol charakterizovaný mostový ţeriav ako celok, jeho 

typické vlastnosti a rôzne typy prevedení. Taktieţ boli spomenuté laboratórne modely 

mostových ţeriavov skonštruovaných po celom svete, na ktorých sa skúma kývanie bremena 

pri pohybe mačky. Hlavnou časťou rešerše bola mačka mostového ţeriavu, v ktorej boli 

rozobraté rôzne typy prevedení mačiek, výhody a nevýhody jednotlivých typov mačiek 

a následne ich uplatňovania a vyuţívanie v priemysle.  

Druhá časť prác bola zameraná na návrh konštrukcie mačky, ktorá sa skladala z návrh 

zdvíhacieho ústrojenstva a návrh pojazdu mačky. Boli navrhnuté dve varianty mačiek, 

v prvom návrhu bol motor zdvihu spojený s lanovým bubnom na priamo pomocou pruţnej 

spojky, čo viedlo k pouţití výkonnejšieho motoru, ktorý bol však ťaţší a rozmernejší, 

a značné vyčnieval zo základovej konštrukcie mačky. Druhy návrh bol kompaktnejší vďaka 

usporiadaniu zdvíhacieho ústrojenstva a prenosu krútiaceho momentu z motoru na lanový 

bubon pomocou synchrónneho remeňového prevodu, čím sa zmenšila dĺţka mačky o 70 

milimetrov.  Vďaka synchrónnemu remeňovému prevodu bolo moţné upraviť prevodový 

pomer tak, aby bolo moţné pouţiť pôvodný motor zdvihu z pôvodného modelu mačky.  

Zdvíhacie ústrojenstvo bolo navrhnuté z ohľadom na pouţitie kontajnerového manipulátoru  

„spreader“. Preto bol navrhnutý lanový systém s dvomi lanovými vetvami, pričom dráţky 

v lanových vetvách majú rovnaký zmysel otáčania, čím sa zaručila poţadovaná rozteč kladiek 

200 milimetrov. Pri výpočte a voľbe lana bolo nutné brať do úvahy zaťaţenie od 

nevyváţenosti kontajnera. Boli vypracované výpočty priemeru a dĺţky lanového bubnu pre 

zvolený spôsob zalanovania, a následne bola prevedená pevnostná kontrola bubna.  

Pojazd mačky bol riešený odvaľovaním pastorku po ozubenom hrebeni pripevnenom na 

ţeriavovom moste, pričom na pojazd mačky bol pouţitý trojfázový krokový motor 

z pôvodného modelu mačky. Prenos krútiaceho momentu z motoru pojazdu mačky na 

pastorok je realizovaný pomocou pruţnej spojky. Oproti pôvodnej mačke bolo nutné 

navrhnúť nové pojazdové kolieska ktoré sú schopné preniesť dané zaťaţenia z mačky na 

ţeriavový most. 

Posledná časť bakalárskej prace bola zameraná na ekonomický rozbor zvolenej konštrukcie, 

kde bola riešená cena jednotlivých polotovarov, spojovaných súčasti a nakupovaných 

komponentov. Celková cena tvorí čiastku 25 363 Kč. V tejto cene nie sú zahrnuté ceny 

motorov pojazdu a zdvihu, ceny za zváranie, avšak v tejto čiastke je zahrnutý hrubý odhad 

ceny za obrábanie,  ktorá je odhadovaná ako desaťnásobok ceny za kilogram pouţitého 

materiálu   

Súčasťou priloţenej prílohy v bakalárskej práci je výkres zostavy mačky a vybrané výkresy 

jednotlivých dielov a podzostáv, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou navrhnutej mačky 

mostového ţeriavu.  
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 

a [mm] Hĺbka dráţky 

a1 [mm] Osová vzdialenosť 

aL [–] Exponent rovnice trvanlivosti, pre loţisko s bodovým stykom 

As [mm
2
] Plocha jadra skrutky 

C0B [N] Statická únosnosť loţiska lanového bubna 

C0K [N] Statická únosnosť loţiska pojazdového kolieska  

CRB [N] Dynamická únosnosť loţiska lanového bubna 

CRK [N] Dynamická únosnosť loţiska pojazdového kolieska  

DB [mm] Priemer bubna 

DBmin [mm] Najmenší dovolený priemer bubna 

dg [mm] Priemer jadra skrutky 

Dkol [mm] Veľkosť pojazdového kolieska 

dL [mm] Menovitý priemer lana 

Do [mm] Priemer bubna meraný pod lanom 

e [–] Eulerove číslo 

el [–] Tabuľková hodnota 

eo [mm] Súčiniteľ valivého odporu  

f0B [–] Výpočtový súčiniteľ loţiska lanového bubna 

f0K [–] Výpočtový súčiniteľ loţiska pojazdového kolieska  

FaxB [N] Axiálne zaťaţenie loţiska lanového bubna 

FaxK [N] Axiálne zaťaţenie loţiska pojazdového kolesa 

fč [–] Súčiniteľ čapového trenia pojazdového kolieska 

Fdov [N] Maximálne dovolené napätie lana 

FK [N] Sila pôsobiaca na jedno koleso mačky  

FL [N] Maximálna sila pôsobiaca v lane 

Fl1 [N] Sila pôsobiaca na lano jedno 

FL1 [N] Minimálna sila pôsobiaca v lane 

Fl2 [N] Sila pôsobiaca na lano druhé  

Fo [N] Ťaţná sila v lane v mieste uchytenia  

FradB [N] Radiálne zaťaţenie loţiska lanového bubna  

FradK [N] Radiálne zaťaţenie loţiska pojazdového kolesa 

g [m∙s
-2

] Gravitačné zrýchlenie 
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h [m]  Výška zdvihu 

H [mm] Výška kontajnera 

HK [mm] Výška reálneho kontajnera 

il [–] Lanový prevod 

ip [–] Počet skrutiek v príloţkách  

k [–] Minimálny súčiniteľ bezpečnosti lana 

kB [–] Zvolený súčiniteľ bezpečnosti bubna 

ks [–] Bezpečnosť skrutky lanových príloţiek  

ksl [–] Skutočná bezpečnosť lana 

L [mm] Dĺţka kontajnera  

L1 [mm] Dĺţka krajnej hladkej časti bubna 

L10hB [h] Základná trvanlivosť loţiska lanového bubna 

L10hK [h] Základná trvanlivosť loţiska pojazdového kolieska 

L2 [mm] Dĺţka strednej hladkej časti bubna  

LB [mm] Celková dĺţka bubna 

Lh [h] Minimálna poţadovaná trvanlivosť loţiska 

LK [mm] Dĺţka reálneho kontajnera 

Lkx [mm] Vzdialenosť ťaţiska zaťaţenia v pozdĺţnom smere  

lkx [mm] Rozteč kladiek 

Ll [m] Dĺţka lana navíjaná na bubon v jednej lanovej vetve  

Lp [mm] Vzdialenosť podpory od plášťa bubna 

Lrem [mm] Vypočítaná dĺţka ozubeného remeňa 

ls [mm] Dĺţka ramena ohybu skrutky 

Lz [mm] Dĺţka závitovej časti bubna 

Mk [N∙mm] Krútiaci moment na bubon 

MkB [N∙mm] Minimálny potrebný krútiaci moment 

mm [kg] Predpokladaná hmotnosť mačky  

Mo [N∙mm] Maximálne ohybové napätie na bubon 

Mos [N∙mm] Ohyboví moment skrutky 

n [–] Celkoví počet nosných prierezov lana 

n1K [–] Počet loţisiek v jednom pojazdovóm kolese 

nB [min
-1

] Otáčky lanového bubna 

nK [min
-1

] Otáčky pojazdového kolieska 

nl [–] Počet nosných prierezov lana v jednej lanovej vetve 
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nz [–] Počet zovretých závitov 

P [N] Menovitá pevnosť lana 

PDB [N] Ekvivalentné dynamické zaťaţenie loţiska lanového bubna 

PDK [N] Ekvivalentné dynamické zaťaţenie loţiska pojazdového kolieska  

Ps [N] Minimálna sila pri pretrhnutí 

Q [kg] Maximálne zaťaţenie 

Qc [kg] Celková hmotnosť 

r [mm] Polomer lanovej dráţky 

r1 [mm] Polomer zaoblenia vrcholu dráţky 

rč [mm] Polomer čapu pojazdového kolieska 

ReB [MPa] Medza sklzu materiálu bubna  

Res [MPa] Medza sklzu skrutky 

RK [mm] Polomer pojazdového kolieska 

sB [mm] Hrúbka steny bubna 

st [mm] Minimálna hrúbka steny bubna 

t [mm] Rozteč dráţky bubna 

T [N] Ťaţná sila potrebná na prekonanie pasívnych odporov 

vB [m/min] Obvodová rýchlosť bubna 

vp [m/min] Rýchlosť pojazdu 

vz [m/min] Rýchlosť zdvihu 

W [mm] Šírka kontajnera 

Wk [mm
3
] Modul prierezu v krute bubna 

WK [mm] Šírka reálneho kontajnera 

Wo [mm
3
] Modul prierezu v ohybe bubna 

Wos [mm
3
] Modul pruţnosti jadra šróbu 

Z [N] Osová sila v šróbe príloţiek  

zB [–] Počet závitov lana na bubon v jednej lanovej vetve  

zv [–] Počet vetvy lanového prevodu 

αB [–] Súčiniteľ bubnu 

αb [rad] Uhol opásania 

ηkl [–] Účinnosť jednej kladky na valivých loţiskách 

ηlp [–] Účinnosť lanového prevodu 

ϰo [–] Súčiniteľ prídavných odporov 
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μ [–] Súčiniteľ trenia medzi lanom a bubnom 

σcs [MPa] Celkové napätie v skrutke 

σdovB [MPa] Dovolené napätie na bubon 

σo [MPa] Ohybové napätie na bubon 

σred [MPa] Redukované napätie  

σsdov [MPa] Dovolené napätie na skrutke v príloţkách  

σtl [MPa] Vonkajšie tlakové napätie na bubon 

τk [MPa] Smykové napätie v krute na bubon 
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