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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zaměřuje na návrh dílenského jeřábu s motorovým pojezdem. V práci 
jsou popsány dostupné typy jeřábů a detailně se věnuje kategorii dílenských jeřábů. Jsou 
provedeny dva konstrukční návrhy dílenského jeřábu s motorovým pojezdem, z nichž je 
následně vybrána jedna varianta. U této vybrané varianty je proveden detailní konstrukční 
návrh, kontrolní výpočty nosných částí a na závěr jsou zpracovány výrobní výkresy. 

ABSTRACT 

This bachelor’s thesis focuses on design of workshop crane with powered chassis. The work 
describes available types of cranes and devoted to the category of workshop cranes in detail. 
Two construction designs of a workshop crane with powered chassis are elaborated. One 
option is selected. In this selected variant is made a detailed design, control calculations of the 
supporting parts and the production drawings are drawn at the end. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Dílenský jeřáb, zdvihací zařízení, elektromotor, lanový elektrický naviják.  
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Workshop crane, lifting device, electric motor, cable electric winch. 
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1 ÚVOD 

Ze začátku se dlouhou dobu břemena přemísťovaly pouze lidskou silou nebo pomocí zvířat. 
Poté se začali rozvíjet jednoduché mechanismy pro zjednodušení manipulace s těžšími 
břemeny. Jedno z nejstarších dochovaných zdvihacích zařízení pochází už z 14. století. 
Ovšem stále byly tyto mechanismy omezeny maximální nosností, kterou byli lidé schopni 
zvedat. To se změnilo až po vynalezení parního stroje. První zmínka o parním jeřábu je už z 
roku 1820 a od té doby jsme schopni zvedat velká břemena bez větší námahy. Další velký 
rozmach zdvihacích zařízení byl po roce 1887, kdy byl vyroben první jeřáb s elektrickým 
pohonem. Ten přináší mnoho výhod, co se týče ekonomické stránky a efektivity. Dnes jsme v 
podstatě schopni zvedat neomezené zátěže. [2] 

Zdvihací zařízení se obecně rozdělují do třech základních skupin (zdvihadla, jeřáby a 
výtahy). Zdvihadla slouží pouze k přemisťování břemen ve svislém směru ve volném prostoru 
bez použití vedení, kdežto výtahy slouží k přepravě osob nebo nákladu ve svislém či šikmém 
směru po pevné dráze. Zde se budeme zabývat pouze jeřáby. Jeřáby jsou stroje určené ke 
zvedání nebo přemísťování břemene ve vymezeném prostoru. Břemeno je zavěšeno na háku 
nebo uchyceno jiným způsobem na jeřábu. [2] 
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2 ROZDĚLENÍ JEŘÁBŮ 

Jeřáby se rozdělují podle mnoha hledisek. Jejich jednotlivé skupiny se navzájem prolínají a je 
mnohdy složité rozeznat, do které kategorie patří. Při označování se zpravidla přibližujeme k 
celkovému tvaru nebo tvaru jeho charakteristické součásti, druhu pohonu, druhu pohybu nebo 
druhu práce a místu použití. 

2.1 PODLE TVARU 

Tvar je první věc, které si všimneme již z dálky. Proto máme toto rozdělení na prvním místě a 
patří mezi ty hlavní. Určuje ho zejména jeho nosná konstrukce, která udává zpravidla i jeho 
celkový tvar. Rozdělujeme je do těchto 7 kategorií. 

2.1.1 MOSTOVÉ JEŘÁBY 
Jsou charakteristické tím, že jejich nosnou konstrukci tvoří tzv. jeřábový most. Most se 
pohybuje po vyvýšené jeřábové dráze a po mostě se pohybuje podvěsná kočka s navijákem, či 
kladkostrojem. 

Mostové jeřáby mají univerzální použití, ale nejvíce se vyskytují v hutnictví a 
strojírenství. Nejčastěji je vidět mostový jeřáb v halách, kdy je na stěnách uchycena jeřábová 
dráha a přes celou halu je jeřábový most. Většinou se tyto jeřáby ovládají zespoda dálkovým 
ovládáním, ale jsou i jeřáby s kabinou, která je uchycena na mostě a pohybuje se s ním. 

 
1. Kladkostroj 
2. Podvěsná kočka 
3. Příčník 
4. Pohon jeřábu 
5. Jeřábový most 
6. Elektrorozvaděč 
7. Pohon kočky 

 

Obr. 1) Mostový jeřáb [1] 
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2.1.2 PORTÁLOVÉ A POLOPORTÁLOVÉ JEŘÁBY 
Obsahují most stejně jako předchozí kategorie, ale zde se nepohybuje přímo po vyvýšené 
jeřábové dráze. 

Portálové jeřáby se skládají z jeřábového mostu a dvou podpěr. Portál může být pevně 
uchycen k základu, což jsou stabilní jeřáby, nebo se pohybuje po jeřábové dráze, která je 
uložena na základu, či volně v prostoru na zemi. 

 

Obr. 2) Portálový jeřáb [1] 

Poloportálové jeřáby jsou stejné jako portálové s tím rozdílem, že mají jednu větev 
jeřábové dráhy uchycenou ve výšce mostu jeřábu, takže je to kombinace mostového a 
portálového jeřábu. 

 

 
 

Obr. 3) Poloportálový jeřáb [1] 
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2.1.3 SLOUPOVÉ A VĚŽOVÉ JEŘÁBY 
Sloupové jeřáby rozdělujeme do dvou základních skupin (nehybné a otočné). Mnohem 
rozšířenější jsou sloupové jeřáby otočné, ty se dále rozdělují podle možnosti maximálního 
otočení. Tyto jeřáby mohou mít i kloubové rameno, čímž umožňují dosah za roh. Sloup je na 
pevno uchycen do podlahy a na něm se otáčí rameno, na němž je opět nejčastěji pohyblivá 
kočka. 

Obr. 4) Sloupový otočný jeřáb 270° [9] 

Obr. 5) Sloupový otočný jeřáb kloubový [10] 

Věžové jeřáby jsou nejvíce k vidění na stavbách, ve skladech a loděnicích. Provedení může 
být bez pojezdu, kdy je umožněno pouze otáčení, nebo s pojezdem. Dnes se od věžových 
jeřábů s pojezdem už upouští, protože jsou příliš velké náklady na zřízení a údržbu jeřábové 
dráhy. Věžové jeřáby jsou principem velmi podobné sloupovým jeřábům, ale většinou jsou 
mnohem větší. Jeřáby nejsou pevně uchyceny v zemi, ale stabilita se řeší protizávažím. 
Neotáčí se pouze rameno, ale i celý sloup. Na rameni může být kočka stejně jako u 
předchozích jeřábů nebo se sklápí celé rameno. 

 

Obr. 6) Typy věžových jeřábů [1] 

a)  S otočnou věží a kyvným výložníkem    c) S otočnou věží a vodorovným výložníkem 
b) S pevnou věží a vodorovným výložníkem     d) S pevnou věží a kombinovaným výložníkem 
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2.1.4 KONZOLOVÉ JEŘÁBY 
Skládají se z ramene přichyceného ke stěně. Na rameni se pohybuje kočka, stejně jako u 
mostového, portálového, poloporálového a sloupového jeřábu. Rameno může být uchyceno ke 
stěně na pevno a pohybuje se pouze kočka po rameni jeřábu. Další možnost je uchycení 
ramena na čep, abychom mohli s ramenem otáčet. Nejuniverzálnější je pokud se konzolový 
jeřáb může pohybovat po kolejové dráze, která je uchycena ke zdi. Určitá možnost variace je 
stejně jako u sloupového jeřábu přidání kloubového ramene. 

Obr. 7)   Konzolový jeřáb otočný [11] 

Obr. 8) Konzolový jeřáb posuvný [12] 

2.1.5 SILNIČNÍ A KOLEJOVÉ JEŘÁBY 
Jedná se o jeřáby, které jsou umístěné na plošině vozidel, ať už na kolech, na pásech, či na 
kolejích. Díky své velké mobilitě mají velmi široké uplatnění. Ovšem jejich značná nevýhoda 
je jejich malý rozvor kol, čímž je nízká stabilita, ta se zvyšuje použitím protizávaží a 
výsuvných opěr, které jsou nejčastěji ovládány hydraulicky. 

 

Obr. 9) Automobilové jeřáby [1] 

 

Obr. 10) Železniční jeřáby [1] 
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2.1.6 PLOVOUCÍ JEŘÁBY 
Tyto jeřáby se skládají z pontonu a samotného jeřábu. Jeřáby můžou být samohybné nebo 
tažené. Nejčastěji jsou poháněny spalovacím motorem, který pohání generátor na výrobu 
elektrické proudu. Na pontonu musí být i prostor pro posádku a mnoho dalších bezpečnostních 
prvků, jelikož se posádka pohybuje v těsné blízkosti jeřábu. Provedení samotného jeřábu se 
velmi liší, nejčastěji se vyskytující jsou velmi podobné věžovým jeřábům. Plovoucí jeřáby se 
používají k překládání, montáži lodí, stavbě na vodě, či při haváriích. 

 

Obr. 11) Plovoucí jeřáby [1] 

2.1.7 LANOVÉ JEŘÁBY 
Skládají se ze dvou věží, mezi kterými je natažené nosné lano. Po nosném laně se pomocí 
tažného lana pohybuje vozík s břemenem. Pohyb s břemenem je zajištěn zdvižným lanem. 
Zdvižné a tažné lano se navíjí na bubny, které jsou ve strojovně na jedné straně. Aby 
nedocházelo k prověšení lan, tak se používá soustava závěsných podpěr nebo třeba napínací 
protizávaží. [1] 

 

1. Nosné lano 
2. Pojezdové lano 
3. Zdvihací lano 

 

 

 

Obr. 12) Lanový jeřáb [12] 
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2.2 PODLE DRUHU POHONU 

Druh pohonu má podstatný vliv na charakter jeřábu, a také na jeho efektivitu, hlavně co se týče 
výkonu. Jak jsem již psal v úvodu, tak se dříve vyskytovaly i parní pohony, které se dnes kvůli 
jejich nevýhodám již nepoužívají. Dnes se používají tyto pohony: 

• Ruční – používáme ho každý den. Uvažujeme ruční pohon za použití nějakého 
mechanismu (kladkostroj, naviják s řehtačkou, atd.). Není vhodný pro zvedání těžkých 
břemen, ale je velmi přesný. 

• Pneumatický – jedná se o převod, kdy kompresor vytvoří tlak vzduchu, který je použit 
k pohonu pneumatického motoru, či válce. Vzduch je stlačitelný a proto tento pohon 
lze použít pouze v případech, kdy nám nevadí, že zařízení může kmitat vlivem 
stlačitelnosti vzduchu a přenáší mnohem menší síly než třeba hydraulický pohon. 

• Hydraulický – stejně jako u pneumatického se jedná o převod síly. Čerpadlo poháněné 
elektromotorem nebo spalovacím motorem vytvoří tlakovou kapalinu pro pohon 
hydromotoru. Jedná se o přesný a efektivní způsob pohonu. 

• Elektrický – Díky snadné dostupnosti elektrické energie a výhodám, které 
elektromotory mají, jsou dnes velmi používané. 

• Spalovacím motorem - Používá se u mobilních jeřábů. Jejich přímé propojení 
s jeřábem není moc výhodné, vlivem špatného využití sil. Proto se nejčastěji používá 
v kombinaci s elektromotorem nebo hydromotorem. 

2.3 PODLE DRUHU POHYBU 

2.3.1 STABILNÍ 
Nemění své stanoviště. Břemena buď pouze zvedá nahoru a dolu, pojíždí pomocí tzv. kočky 
nebo pomocí otočného výložníku. 

2.3.2 MOBILNÍ 
Mobilní jeřáby mění své stanoviště pojížděním. Do této kategorie řadíme automobilové jeřáby, 
samohybné jeřáby, jeřáby s pásovým podvozkem a mnoho dalších. 

2.4 PODLE TYPU PRÁCE A MÍSTA POUŽITÍ 

Toto rozdělení patří taky mezi ty hlavní, jelikož podle místa použití je zdvihací zařízení 
nejčastěji vybíráno. 

2.4.1 PODLE MSTA POUŽITÍ 
• Montážní 
• Dílenské 

• Hutní 
• Nádvorní 
• Skladové 

• Stavební 
• Železniční 

 

2.4.2 PODLE TYPU PRÁCE 
Rozdělení podle místa není mnohdy postačující, proto je 
ještě rozdělujeme podle typu práce. 

• Licí 

• Kovací 
• Kalící 

• Stahovací 
• Sázecí 
• Korýtkové 
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3 DÍLENSKÉ JEŘÁBY 

Své jméno má díky svému největšímu využití v dílenském prostředí. Používá se i v jiných 
prostorách, kde je zapotřebí zvedat břemena ve svislém směru pomocí závěsných prostředků 
na zdvižném rameni. 

3.1 DRUHY 

Princip jednotlivých druhů je v zásadě stejný, ale přesto je mnoho různých druhů konstrukcí a 
variant, které se navzájem prolínají. 

Obr. 13) Dílenský jeřáb s protizávažím [7] Obr. 14)  Klasický dílenský jeřáb [7] 

Obr. 15)  Dílenský jeřáb na euro palety [8] Obr. 16)  Skládací dílenský jeřáb [8] 
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3.2 ZÁKLADNÍ ČÁSTI 

 

1. Transportní rukojeť 
2. Páka pro hydraulickou pumpu 
3. Zadní otočná kolečka 
4. Zajišťovací čepy pro skládací nohy 
5. Zajišťovací čep pro výsuvné rameno 
6. Výsuvné rameno 
7.  Hydraulický píst 
8. Odlehčovací ventil pumpy 
9. Závěsný hák 
10. Přední kola 

 

Obr. 17)  Části dílenského jeřábu [14] 

3.2.1 ZVEDÁNÍ BŘEMEN 
Pro zvedání břemen se nejčastěji můžeme setkat s těmito dvěma variantami. 

• Hydraulický válec, který koná přímočarý pohyb a působí na příslušný mechanismus. 
Tato varianta je nejvýhodnější pokud chceme břemena zvedat tlakem zespoda. Při 
použití této varianty není nutné zajišťovat brzdou. 

 

 
 

 

Obr. 18) Hydraulický válec, jednoduchá pumpa [17] 

• Navíjecí buben, který navíjí ocelová lana, či řetěz. Tato varianta je výhodná pro větší 
zdvihy. Musí obsahovat brzdu a často je ještě doplněna o převodový mechanismus, 
jako je například kladkostroj. 

 

Obr. 19) Elektrický lanový naviják [16] 

 U dílenských jeřábů se používá převážně hydraulický válec s ruční pumpou. Hydraulický 
píst nejvíce ovlivňuje celé zařízení, jeho výkon a umístění je hlavním faktorem celého jeřábu.  
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3.2.2 POJEZD 
Dílenské jeřáby jsou v převážné většině umístěny na kolech, čímž je zajištěna mobilita stroje. 
Jelikož jsou používány v halách, dílnách a skladech, kde jsou pevné a rovné podlahy, tak stačí 
velikost pojezdových kol menší. Ve většině případů je pohon pojezdu a řízení řešen lidskou 
silou. Mnohem komfortnější je řešení pomocí motoru. Hydromotory a pneumatický pohon není 
v tomto případě vhodný. Stejně tak spalovací motory nejsou nejlepší variantou. Jako nejlepší 
varianta pro dílenské jeřáby se jeví elektromotory, díky své velikosti, výkonu, snadné 
ovladatelnosti a dostupnosti elektrické energie, která lze snadno akumulovat do baterií. 

3.3 FINANČNÍ ROZSAH 

Dílenské jeřáby se na českém trhu objevují už od 4000 Kč až do 52000 Kč a více včetně DPH. 
Rozdíly v konstrukčním vzhledu nejsou příliš velké. Hlavní rozdíly jsou ve volbě různých 
profilů a jejich velikostí, propracovaností technologického řešení a volbou použitých 
standartních komponentů (jako jsou pojezdová kola, zdvižné zařízení, atd.). Paradoxně výrobci 
uvádějí u některých levnějších dílenských jeřábů s menšími profily stejnou, či dokonce i vyšší 
nosnost než některé dražší provedení s většími profily a mohutnější konstrukcí.  

3.3.1 SROVNÁNÍ RŮZNÝCH JEŘÁBŮ 
 

1 2 3 4 

Cena (s DPH) 4 990 Kč 7 499 Kč 8 799 Kč 11 633 Kč 

Max. nosnost 1 000 kg 3 000 kg 500 kg 1 000 kg 

Podvozek Nůžkový Nůžkový Nůžkový Paralelní 

Ø koleček 90 mm - - - 

Skladný ano ne ano ne 

Počet poloh 

ramene 
4 3 3 4 

Max zdvih 2 000 mm 2 600 mm 2 120 mm 2 475 mm 

Základna 1600x850 mm 1760x850 mm 1510x970 mm 1630x1120 mm 

Složený jeřáb 700x600x1450 mm 850x620x1590 mm - 1680x790x1120 mm 

Hmotnost 68 kg 85 kg 75 kg 125 kg 

Výhody 

Cena 

Skladnost 

Lehké provedení 

Cena 

Vysoká nosnost 

Skladnost 

Lehké provedení 

Uložení těsně nad 

zemí 

Paralelní podvozek 

Nevýhody 
Malá pojezdová kola 

Užití malých profilů 

Malá pojezdová kola 

Neskladnost 
Nízká nosnost Neskladnost 

Tab. 1)  Srovnání dílenských jeřábů 1 

  
 

1 Obr. 20) Jednoduchý dílenský jeřáb 1000 kg [19] 
2 Obr. 21) Dílenský jeřáb 3t, GEKO [19] 
3 Obr. 22) Skládací dílenský jeřáb 500 kg [18] 
4 Obr. 23) Dílenský jeřáb pro Euro palety 1000 kg [18] 
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5 6 7 8 

Cena (s DPH) 14 852 Kč 20 207 Kč 30 613 Kč 52 151 Kč 

Max. nosnost 2000 kg 1000 kg 2000 kg 550 kg 

Podvozek Nůžkový Nůžkový Paralelní - 

Ø koleček - 80 mm 215 mm 160 mm 

Skladný ano ano ne ne 

Počet poloh 

ramene 
3 3 4 5 

Max zdvih 2 705 mm 2 450 mm 3 000 mm - 

Základna 1900x1150 mm 1749x1100 mm 2182x1210 mm - 

Složený jeřáb 790x840x1690 mm 500x650x1740 mm 1210x2182x2297 mm - 

Hmotnost 165 kg 115 kg - - 

Výhody 
Skladnost 

Vysoká nosnost 
Skladnost 

Paralelní podvozek 

Zakrytá kola 

Dvojčinné 

hydraulické čerpadlo 

Volné vyložení 

ramene 

Dvojčinné 

hydraulické čerpadlo 

Nevýhody 

 
Vysoká hmotnost - 

Cena 

Neskladnost 

Cena 

Neskladnost 

Omezená nosnost 

Tab. 2)  Srovnání dílenských jeřábů 2 
  

  
 

5 Obr. 24) Skládací dílenský jeřáb 2000 kg [18] 
6 Obr. 25) Skládací dílenský jeřáb 1000 kg [7] 
7 Obr. 26) Dílenský sklopný jeřáb 2000 kg [7] 
8 Obr. 27) Jeřáb s protizávažím 550 kg [7] 
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4 SYSTÉMOVÝ ROZBOR 

4.1 PROBLÉMOVÁ SITUACE 

Dnes se stále více snažíme usnadnit vykonanou práci. K tomuto usnadněním dochází použitím 
co nejvíce motorizovanými pohony. Právě u dílenských jeřábů se využívá ve většině případů 
pouze ruční pohon a ve výjimečných případech je poháněn zdvih. K mechanizaci dochází až u 
velmi blízké manipulační techniky (paletový vozík, atd.), kde je poháněn pojezd i zdvih.  

4.2 FORMULACE PROBLÉMU 

Návrh dílenského jeřábu s nosností minimálně 1t a s motorovým pojezdem. 

4.3 FORMULACE CÍLŮ A ŘEŠENÍ 

Cíle bakalářské práce jsou následující: 

• Přehled dílenských jeřábů 

• Nejméně 2 návrhové varianty, jejich zhodnocení a výběr vhodné varianty 

• Konstrukční návrh vybrané varianty 

• Základní strojírenské výpočty 

• Výkres sestavy 

• Výrobní výkresy, min. 3 

4.4 SYSTÉM PODSTATNÝCH VELIČIN 

• S0 – veličiny popisující okolí entity 

Na dílenský jeřáb působí maximální zatížení od břemene m. 

• S1 – geometrie a topologie entity 

Geometrický tvar je popsán charakteristickými rozměry. Polotovary jsou charakterizovány 
svými rozměry a jejich kvadratickými momenty. 

• S2 – vazby a interakce entity s okolím 

Působící síla od maximálního zatížení břemene FG. Působící síly od hmotnosti břemene na zem 
v místě pojezdového kola FH. Působící síly od hmotnosti břemene na zem v místě předního 
kola FD0.5. 

• S3 – aktivace entity s okolím 

Pro pohon pojezdu je použit elektromotor s výkonem P a jmenovitými otáčkami n. 

• S4 – ovlivnění entity s okolím 

Na dílenský jeřáb s břemenem působí tíhové zrychlení g. 

• S5 – oborové vlastnosti struktury entity 

Použité materiály mají charakteristické vlastnosti jako je mez kluzu Re, mez pevnosti Rm, 
dovolené tlakové napětí pD a modul pružnosti v tahu E. 
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• S6 – veličiny popisující procesy a stavy entity 

Při dotyku těles dochází k tlakovému napětí po. Kvůli namáhání čepů na střih dochází v čepu 
k napětí τs. Pod zatížením profilů dochází k vzniku ohybového napětí σo. 

• S7 – veličiny popisující projevy entity 

Projevy popisující entity rychlosti pojezdu. 

• S8 – důsledky projevů 

Prázdná množina 
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5 VOLBA KONSTRUKCE JEŘÁBU 

Před samotným detailním návrhem byl proveden rozbor dvou návrhových variant dílenských 
jeřábů a jejich následné porovnání. 

5.1 VARIANTA A 

Návrhová varianta A má jako hlavní zdvižný mechanismus hydraulický píst s ruční 
pumpičkou. Hydraulický píst pohybuje s výsuvným ramenem, na jehož konci je závěsný hák.  
Podvozek je tvořen z dvou noh uspořádaných do tvaru V. Na koncích těchto noh jsou umístěny 
dvě vysokozátěžová kola s pevnou kladkou, uchycena na spodní části těchto noh. Pojezd a 
ovládání je řešeno jedním centrálním kolem, k němuž je přiveden hnací výkon od 
elektromotoru na 12V pro pojezd. Ovládání je řešeno pomocí oje. Převodový mechanismus 
z elektromotoru na kolo pojezdu je řešen kombinací planetového převodu a převodu 
řetězového. Jako zdroj napětí je použita jedna autobaterie umístěna symetricky na nápravě. 
Jeřáb má možnost složení nohou a ramene do skladné polohy. (další pohledy v příloze 1)  

 

Obr. 28) Varianta A 
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5.1.1 ROZBOR VARIANTY A 

 
Obr. 29) Rozbor základních částí varianty A 
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5.2 VARIANTA B 

Návrhová varianta B má jako hlavní zdvižný mechanismus elektrický lanový naviják, který se 
nejčastěji používá u terénních aut a pracovních čtyřkolek. Naviják obsahuje navíjecí ocelové 
lanko, na jehož konci je závěsný hák. Lanko je vedeno přes kladky uložené na rameni, které je 
možno nastavovat délkově a zvedat pomocí výsuvných profilů.  Podvozek je tvořen z dvou noh 
uspořádaných do tvaru V, u nichž je možnost měnit jejich rozpětí. Na koncích těchto noh jsou 
umístěna vysokozátěžová kola uchycená na osu profilu nohy. Pojezd a ovládání je řešeno 
jedním centrálním kolem, k němuž je přiveden hnací výkon od elektromotoru pro pojezd. 
Ovládání je řešeno pomocí oje. Převodový mechanismus pro převod z elektromotoru na kolo 
pojezdu je řešen šnekovým převodem. Jako zdroj napětí jsou použity dvě autobaterie umístěny 
symetricky vedle hlavního sloupu na nápravě. Jeřáb má možnost složení nohou do skladovací 
polohy a zdvižné rameno se sklopí do nejnižší možné polohy. (Další pohledy v příloze 1) 

 

Obr. 30) Varianta B 
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5.2.1 ROZBOR VARIANTY B 

 
Obr. 31) Rozbor základních částí varianty B 

číslo 
pozice: 

název: výhody: nevýhody: 

1 Kladka 
stále stejná zdvižná síla dražší konstrukce 

ideální vedení lanka složitost 

2 výsuvné rameno 
možnost změny délky ramene 

- 
možnost složení 

3 vzpěra možnost změny délky velké zatížení 
4 nosný sloup vysoká nosnost velká hmotnost 

5 
elektrický lanový 
naviják 

zvedání probíhá pouze ve 
svislém směru 

nutnost zdroje napění 

dálkového ovládání složitější konstrukce kvůli 
vedení lanka není třeba žádná námaha 

6 vysokozátěžová kola nižší koncepce složitější uchycení 

7 noha 
volitelná rozteč mezi nohama složitější konstrukce 

možnost složení vyšší hmotnost 
8 základna - složitější provedení 

9 autobaterie 
možnost 12 nebo 24V vyšší hmotnost 

vyšší náklady 

10 
pojezdové kolo          
s pohonem 

jednodušší konstrukce riziko samosvornosti 
velká převodová schopnost vznik velkých sil na 

šnekové kolo a jeho hřídel 
11 oj řízení - - 

Tab. 4)  Základní části varianty B
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6 VLASTNÍ ŘEŠENÍ 

6.1 POPIS ŘEŠENÍ 

Zvolena varianta B. Výrobní a pořizovací náklady budou větší než u varianty A, ale díky 
svým mnoha výhodám má lepší a obecnější uplatnění v různých provozech. Podle zadaných 
parametrů jsou jednotlivé části voleny na únosnost 1t. 

• Zvolené profily jsou vidět na následujícím schématu. 

 
Obr. 32) Ukázka zvolených profilů 

• Jako zdvižný mechanismus je použit elektrický lanový naviják od firmy Titanium na 
12V s maximální nosností 1360 kg. Součástí navijáku je ocelové lanko, závěsný hák i 
dálkové ovládání, které výrazně zjednodušuje práci.  

• Motor pojezdu je zvolen stejnosměrný motor od firmy Transtecno na 12V s výkonem 
600W. Motor má jmenovité otáčky 3000 ot..min-1 a maximální krouticí moment 1,91 
N.m. 

• Převodový mechanismus pro přenos krouticího momentu od motoru pojezdu na 
pojezdové kolo je řešen šnekovým převodem od firmy Transtecno se vstupní přírubou 
71B14 a 30 stupňovým převodovým poměrem. 

• Jako zdroj energie jsou na základně jeřábu umístěný 2 autobaterie 12V/63Ah.  

Další vypovídající obrázky o návrhu jsou zobrazeny v příloze 4. 
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6.2 HRUBÝ ODHAD CENY 
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7 VÝPOČET 

Výpočet je řešen pro maximální hmotnost břemene 1t. 

• Maximální zátěž m=1000 kg 
• Tíhové pole g=9,81 m.s-2. 

 �� � � ∗ � � 9,81	�� (1) 

Materiály všech profilů jsou voleny S355. 

Vlastnosti této oceli: 

• Mez kluzu � � 355	��� [6] 
• Mez pevnosti � � 470	��� [6] 
• Kritické napětí �� � � � 355	��� (2) 
• Modul pružnosti v tahu � � 207	��� [6] 
• Maximální dovolený tlak �� � 140	��� [6] 
• Maximální dovolený napětí na střih �� � 0,5 ∗ � � 0,5 ∗ 355 � 177,5	��� (3) 

Vlastní hmotnost součástí je zanedbána, jelikož oproti zátěžné síle je mnohem menší a 
výsledek ovlivní minimálně v řádu setin MPa. 

Schéma s pozicemi kontrolovaných částí: 

 
Obr. 33) Schéma a pozice kontrolovaných částí 
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7.1 ČEP KLADKY 

 

Obr. 34) Rozměry tělesa – čep kladky 

Maximální zatížení teoreticky může nastat, pokud jde lano 
přes kladku v úhlu 180° (rameno ve svislé poloze), čímž by 
byla zátěžná síla 2x větší než zatížení od břemene. 

Obr. 35) Vzhled řešené části – čep kladky (teoretické maximální zatížení)  

 

 

� � �� � ����	�� (4) 

 
Obr. 36) Uvolnění – čep kladky (teoretické maximální zatížení) 

Kontrola na otlačení 

• Maximální tlak na čep 

�� �
����

���
�

��

���
 (5) 

�� �
�	
�

���
� ����	���  

• Podmínka splněna 

                   �� 	 �� (6) 

      ����	��� 	 ��
	��� 
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Kontrola na střih 

• Maximální napětí v místě střihu 

�� � �∗	�
�∗
č

� �∗	�
�∗��

 (7) 

�� � �∗���

�∗���
� 19,985	���  

• Podmínka splněna 

 �� � �� (8) 

      20,0	��� � 177,5	��� 

Bezpečnost MSP na ohyb 

• Maximální ohybový moment 

�� � � ∗ � � �� ∗ � (9) 

�� � 9810 ∗ 0,019 � 186,39	�.�  

• Napětí v místě maximálního ohybového momentu 

�� � |��|

��
∗ �
�
� |��|∗��

�∗��
∗ �
�
� |��|∗��

�∗��
 (10) 

�� � ���,�∗��

�∗�,����
� 121,5	���  

• Koeficient bezpečnosti 

�� � ��
��

 (11) 

�� � ���

���,�
� 2,9  

• Výsledné vnitřní účinky 

 

Obr. 37) Výsledné vnitřní účinky – čep kladky (teoretické maximální zatížení) 



 

40 
 

V tomto případě k takovému zatížení nikdy dojít nemůže. Maximální zatížení čepu nastane, 
když rameno zvedneme do nejvyšší možné polohy, v tom případě lano vede přes kladku v 
úhlu 132°. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Obr. 38) Vzhled řešené části – čep kladky 
(skutečné maximální zatížení) 

Obr. 39) Uvolnění – čep kladky (skutečné maximální zatížení) 

Kosinová věta pro určení celkového zatížení 

�
 � 	��
�
� ��

�
�  � �� � �� � ���
�� � 	 � ��

�
�  � ��

�
� ���
�� (12) 

�
 �  � ���
� �  � ���
� � ���
���� � �����	�� 

             � �
��

�
�


�����

�
� ����	�� (13) 

Kontrola na otlačení 

• Maximální tlak na čep 

�� �
��

���
�

��

�����
 (14) 

�� �

����

�����
� ����	���  

• Podmínka splněna 

 �� 	 �� (15) 

      ����	��� 	 ��
	��� 

Kontrola na střih 

• Maximální napětí v místě střihu 

�� � ��

����
�

����

������
 (16) 

�� � ��
����

�����
� ����	���  

• Podmínka splněna 

 �� 	 �� (17) 

      ����	��� 	 �����	��� 
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Bezpečnost MSP na ohyb 

• Maximální ohybový moment 

�� � � ∗ � � 		
�
∗ � (18) 

�� � ����

�
∗ 0,019 � 170,3	�.�  

• Napětí v místě maximálního ohybového momentu 

�� � |��|

��
∗ �
�
� |��|∗��

�∗��
∗ �
�
� |��|∗��

�∗��
 (19) 

�� � ���,�∗��

�∗�,����
� 111,00	���  

• Koeficient bezpečnosti 

�� � ��
��

 (20) 

�� � ���

���
� 3,2  

• Výsledné vnitřní účinky 

 

Obr. 40) Výsledné vnitřní účinky – čep kladky (skutečné maximální zatížení) 
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7.2 VÝSUVNÉ RAMENO 

K největšímu zatížení výsuvného ramene dojde ve stavu, kdy je rameno vysunuto na 
maximální délku a ve vodorovné poloze. Uvažujeme, že všechny síly působící v ose 
rovnoběžné s ramenem (osa X) jsou přenášeny pouze zajišťovacím čepem, čímž můžeme při 
výpočtu tyto síly zanedbat. 

 
Obr. 41) Rozměry tělesa a uvolnění – výsuvné rameno 

Parametry ramene 

Výsuvné rameno je z uzavřeného obdélníkového profilu 100x60x6. Jeho kvadratický moment 
průřezu je  �� � 
���	���. 

� � �

	�� � � �
	�� � � �	�� 

Síly ve vazbách 

Y: �
� � �

 � �� � 
 (21) 

Mo: �
� � ���� � �� � ��� � 
 (22) 

  �
� �
������

����
 (23) 

 �
� �
�	
�������

�����
� �
���	�� 

 �

 � �
� � ��  (24) 

 �

 � �
��
 � ���
 � 
���	�� 
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Kontrola na otlačení profilu 

• Tlaky v dotyku 

���� � 			
�
∗�

 (25) 

���� � 2063040 ∗ 10 � 51,58	��� 

���� � 		�
�
∗�

 (26) 

���� � 3044040 ∗ 10 � 76,1	��� 

• Podmínka splněna 
 ���� � �� (27) 

         51,6	��� � 140	��� 

 ���� � �� (28) 

          76,1	��� � 140	��� 

Bezpečnost MSP na ohyb 

• Maximální ohybový moment �� �  ��� ∗ !��� (29) 

�� �  20630 ∗ 0,233 �  4,807	��.�  

• Napětí v místě maximálního ohybového momentu 

�� � |��|

��
∗  
�
 (30) 

�� � |!����|

���,�∗����
∗ �,�
�
� 117,07	���  

• Ohybový moment v místě otvoru 

��� �  ��� ∗ !"Í�$ (31) 

��� �  20630 ∗ 0,143 �  2,95	��.�  

• Napětí ohybového momentu v místě otvoru "% � 1,8  [3] 

��� � "% ∗ |��|

��
∗  
�
 (32) 

��� � 1,8 ∗ |!�,���|

���,�∗����
∗ �,�
�
� 129,33	���  

• Maximální napětí 

��&' � ���#��; ���% � ��� (33) 

��&' � 129,33	��� 
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• Koeficient bezpečnosti 

�� �
��

��	

 (34) 

�� �
���


�����
� ���  

• Výsledné vnitřní účinky 

 

Obr. 42) Výsledné vnitřní účinky – výsuvné rameno 

7.3 ZAJIŠŤOVACÍ ČEP VÝSUVNÉHO RAMENE 

Maximální zatížení stejně jako v případě čepu kladky 
(7.1) může teoreticky nastat, když je rameno ve svislé 
poloze, čímž by byla zátěžná síla opět 2x větší než 
zatížení od břemene. Tento stav však nemůže nastat, 
čímž bude bezpečnost vždy vyšší. 

 

 

 

 
 

Obr. 43) Rozměry těles – zajišťovací čep výsuvného ramene 
Kontrola na otlačení 

• Maximální tlak na čep 

�� �
����

���
�

��

���
 (35) 

�� �
�	
�

���
� �����	���  
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• Podmínka splněna 

 �� � �� (36) 

      81,8	��� � 140	��� 

Kontrola na střih 

• Maximální napětí v místě střihu 

�� � �∗	�
�∗
č

� �∗	�
�∗��

 (37) 

�� � �∗���

�∗���
� 31,23	���  

• Podmínka splněna 

 �� � �� (38) 

      31,2	��� � 177,5	��� 

7.4 OTOČNÉ RAMENO 

Příklad navazuje na výpočet výsuvného ramena (7.2). K největšímu zatížení otočného ramene 
dojde opět ve stavu, kdy je rameno vysunuto na maximální délku a ve vodorovné poloze. 

 

              
Obr. 44) Rozměry tělesa a uvolnění – otočné rameno 

Parametry ramene 

Otočné rameno je z uzavřeného obdélníkového profilu 120x80x8. Jeho kvadratický moment 
průřezu je  &( � 475,83	'��. 

( � 120	�� ) � 80	�� * � 8	�� 
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Síla v laně: �� � �� � ����	�� (39) 

 ��� � �� � ���
�� (40) 

 ��� � ���
 � ���
����� � �����	��  

 ��� � �� � ���
�� � ���
 � ���
����� � �����	�� (41) 

 ��� � ���
 � ���
����� � �����	�� 

Síly ve vazbách 

X: ��� � ��� � ��� � 
 (42) 

Y: ���� � ��� � ��� � �

 � �
� � 
 (43) 

Mo: ��� � � � ��� � �� � ��� � � � �

 � 
���� � ������ �
� � ���� � 
 (44) 

 �� �
��
���������������������� ���������!

"�#$% &!
 (45) 

 �� �


��������������������������

�����������������

�����#$%	��°�
� �����	�� 

 ��� � �� � ���
�� (46) 

 ��� � ����
 � ���
��� � ����	��  

 ��� � �� � ���
�� (47) 

 ��� � ����
 � ���
��� � �����	�� 

 ��� � ��� � ��� (48) 

 ��� � ���� � ��� � ��	�� 

 ��� � ��� � �

 � �
� � ��� (49) 

 ��� � ����� � 
��
 � �
��
 � ���� � �����	�� 

 �� � 	���
�
� ���

� (50) 

 �� � ��� � ������ � ���	�� 

Bezpečnost MSP na ohyb 

• Maximální ohybový moment 

�� � ��
� � 
���� � �� � �

 � 
���� � � � ����� (51) 

�� � ��
��
 � 

��� � 
��� � 
��
 � 

��� � 
�� � 
���� � ������	����  

• Napětí v místě maximálního ohybového momentu 

�� �
|*�|

+
�

,

�
 (52) 

�� �
|��	�	|

����	��
���
�

��
�

�
� �����	���  

• Ohybový moment v místě nejkritičtějšího otvoru 

��� � ��
� � 
���� � ��
 �  � ��� (53) 

��� � ��
��
 � 

��� � 
�� �  � 
���� � ���
	����  
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• Napětí ohybového momentu v místě otvoru "% � 1,8  [3] 

��� � "% ∗ |��|

��
∗  
�
 (54) 

��� � 1,8 ∗ | 7001|475,83 ∗ 10!� ∗ 0,122 � 158,91	��� 

• Maximální napětí 

��&' � ���#��; ���% � ��� (55) 

��&' � 158,91	���  

• Koeficient bezpečnosti 

�� � ��
����

 (56) 

�� � ���

���,�
� 2,2  

• Výsledné vnitřní účinky 

 
Obr. 45) Výsledné vnitřní účinky – otočné rameno 
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7.5 ČEP SLOUPU 

Největší síly působí opět při maximálním vysunutí ramene ve vodorovné poloze. Tudíž 
můžeme použít hodnoty získané v předchozím výpočtu otočného ramene (7.4). 

 
Obr. 46) Rozměry těles – čep sloupu 

Kontrola na otlačení 

• Maximální tlak na čep 

�� �
��

���
�

��

�����
 (57) 

�� �

�
��

�����
�
� �
��
	���  

• Podmínka splněna 

 �� 	 �� (58) 

      �
��	��� 	 ��
	��� 

Kontrola na střih 

• Maximální napětí v místě střihu 

�� � ��

����
�

����

����
 (59) 

�� � ��
�
��

�����
� ���	���  

• Podmínka splněna 

 �� 	 �� (60) 

      ���	��� 	 �����	��� 
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7.6 SLOUP 

Stejně jak v předchozích případech k největšímu zatížení dojde, pokud je rameno maximálně 
vysunuté a ve vodorovné poloze. Příklad navazuje na předchozí řešení otočného ramene (7.4). 

Výpočet je nejprve řešen pro variantu bez využití výztužného lanka. Charakteristické rozměry 
a uvolnění je zobrazené v příloze 2. 

Parametry sloupu 

Sloup je z uzavřeného obdélníkového profilu 100x60x6. Jeho kvadratický moment průřezu je  &( � 205,3	'��. 

( � 100	�� ) � 60	�� * � 6	�� 

Síly ve vazbách 

X: ��'  �)'  �*' � 0 (61) 

 �*' � ��'  �)' (62) 

 �*' � 2,82  1,64 � 1,18	�� 

Y: ��(  �)( , �*( � 0 (63) 

 �*( � �)(  ��( (64) 

 �*( � 31,34  11,79 � 19,55	�� 

Mo: �* , �)' ∗ -*  �)( ∗ �*  ��( ∗ ��*  ��' ∗ -�* � 0 (65) 

 �* � �)( ∗ �* , ��( ∗ ��* , ��' ∗ -�*  �)' ∗ -*  (66) 

 �* � 31340 ∗ 0,055 , 11790 ∗ 0,21 , 2820 ∗ 1,252  1640 ∗ 0,204 

 �* � 7,396	��.� 

Bezpečnost MSP na ohyb 

• Maximální ohybový moment �� � ��' ∗ -� , ��( ∗ �� , �)( ∗ �)  �)' ∗ -) (67) 

�� � 2820 ∗ 1,064 , 11790 ∗ 0,177 , 31340 ∗ 0,089  1640 ∗ 0,016 � 7,851	��.�  

• Napětí v místě maximálního ohybového momentu 

�� � |��|

��
∗  
�
 (68) 

�� � |����|

���,�∗����
∗ �,�
�
� 191,2	���  

• Koeficient bezpečnosti 

�� � ��
��

 (69) 

�� � 355191,2 � 1,9 

• Výsledné vnitřní účinky 

Výsledné vnitřní účinky sloupu bez využití lanka jsou zobrazeny na obrázku v příloze 2. 
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Pro usnadnění výpočtu sloupu s lankem byl použit výpočetní program SCIA Engineer. 
Z daného výpočtu jsou reakční síly a výsledné vnitřní účinky. Charakteristické rozměry a 
uvolnění je zobrazené v příloze 3. 

Síly ve vazbách 

 �-� � �����	�� 

 �-� � �����	�� 

 �- � �
�
�	���� 

 �. � ����	�� 

Bezpečnost MSP na ohyb 

• Maximální ohybový moment 
�� � ����	����  

• Napětí v místě maximálního ohybového momentu 

�� �
|*�|

+
�

,

�
 (70) 

�� �
|����|

������
���
�

��


�
� ����	���  

• Koeficient bezpečnosti 

�� �
��

��
 (71) 

�� �
���

���
� ���  

• Výsledné vnitřní účinky 

Výsledné vnitřní účinky sloupu s využití ocelového lanka jsou zobrazeny na obrázku v příloze 
3. 
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7.7 ČEP VZPĚRY 

Na čep vzpěry působí opět největší síla, když je rameno 
maximálně vysunuté a ve vodorovné poloze. K výpočtu 
použijeme již získané hodnoty v úloze otočného ramene (7.4).  

 
Obr. 47) Rozměry těles – čep vzpěry 

Kontrola na otlačení 

• Maximální tlak na čep 

�� � 	�


� 	�
�∗+

 (72) 

�� � 3138025 ∗ 15 � 83,68	��� 

• Podmínka splněna 

 �� � �� (73) 

      83,7	��� � 140	��� 

Kontrola na střih 

• Maximální napětí v místě střihu 

�� � 	�
�∗
č

� �∗	�
�∗��

 (74) 

�� � 2 ∗ 31380. ∗ 25� � 31,96	��� 

• Podmínka splněna 

 �� � �� (75) 

      32,0	��� � 177,5	��� 
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7.8 VZPĚRA 

U vzpěry dojde k největší tlakové síle, pokud je rameno maximálně vysunuté a ve vodorovné 
poloze. Pro výpočet jsou použity hodnoty z úlohy s otočným ramenem (7.4). Vzhled průřezu 
je vidět v úloze zajišťovacího čepu výsuvné vzpěry (7.9). 

 
Obr. 48) Rozměry tělesa – vzpěra (rameno vodorovně) 

• Poloměr kvadratického momentu průřezu � � ���	�� 
• Plocha průřezu � � ����	��� 
• Součinitel uložení � � � 

 

• Mezní hodnota štíhlostního poměru 

��

/
�


� ������0�1

��
�
�

�
 (76) 

��� 
 � ! � "� � � � 
� � �
�

��� � �

#


�

� �
��� 

• Štíhlostní poměr 

�

/
�


����

���
	
� ����� (77) 

• Vyhodnocení 

 
�

/
	 ��

/
�


 (78) 

            ���� 	 �
��� 
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Jedná se o vzpěr v nepružné oblasti. 

Vzpěrná stabilita 

• Kritická síla 

��, � /�  0 ��∗-�∗�∗.
1� ∗ �

/∗0
2 ∗ 3 (79) 

��, � 4355 ∗ 10�  5355 ∗ 10� ∗ 1,0552 ∗ . ∗ 0,018 6� ∗ 11 ∗ 207 ∗ 107 ∗ 0,000836 � 252,5	�� 

• Koeficient bezpečnosti 

�� � 	��
	�

 (80) 

�� � 25249131380 � 8,05 

Bezpečnost MSP na tlak 

• Tlakové napětí v místě otvoru  

� � 	�

!�∗�∗+

 (81) 

� � �����

���!�∗��∗�
� 53,55	���  

• Koeficient bezpečnosti 

�� � ��
�

 (82) 

�� � ���

��,��
� 6,6  
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Ke kritickému stavu na vzpěrnou stabilitu může také nastat, pokud je vzpěra vysunuta na 
maximální délku a rameno taktéž. V tomto případě bude menší zátěžná síla, ale  na delší 
rameno vzpěry. 

 
Obr. 49) Rozměry tělesa – vzpěra (maximálně vysunutá) 

Výpočet síly FB 

Síla v laně: �� � �� � ����	�� (83) 

 ��� � �� � ���
�� (84) 

 ��� � ���
 � ���
������ � �����	�� 

 ��� � �� � ���
�� (85) 

 ��� � ���
 � ���
������ � �����	�� 

Mo: �� � �	 � ��� � �	 � ��� � �	 � ��� � $	 � ��� � %	 � 
 (86) 
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 �) � 	�∗&�!	��∗��1	��∗��

��∗234567!8�∗49:567
 (87) 

 �) � ���∗�,���!���∗�,���1����∗�,���

�,���∗2345!�,��°7!�,��∗49:	5!�,��°7
� 31,399	�� 

• Štíhlostní poměr 

-

.
� �,���

�,���
� 70,4 (88) 

• Vyhodnocení 

 
-

.
� 0-

.
1
�
 (89) 

            70,4 � 107,3 

Jedná se opět o vzpěr v nepružné oblasti. 

Vzpěrná stabilita 

• Kritická síla 

��, � /�  0 ��∗-�∗�∗.
1� ∗ �

/∗0
2 ∗ 3 (90) 

��, � 4355 ∗ 10�  5355 ∗ 10� ∗ 1,2682 ∗ . ∗ 0,018 6� ∗ 11 ∗ 207 ∗ 107 ∗ 0,000836 � 232,8	�� 

• Koeficient bezpečnosti 

�� � 	��
	�

 (91) 

�� � 232,831,4 � 7,4 
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7.9 ZAJIŠŤOVACÍ ČEP VÝSUVNÉ VZPĚRY 

K největšímu zatížení dojde v případě, kdy působí 
největší zatížení na vzpěru, což nastane v případě, kdy 
je rameno vysunuté na maximální délku a ve vodorovné 
poloze. Vypočtené hodnoty jsou použity z úlohy 
otočného ramene (7.4).  

 
Obr. 50) Rozměry těles – zajišťovací čep výsuvné vzpěry 

Kontrola na otlačení 

• Maximální tlak na čep 

�� �
��

���
�

��

�����
 (92) 

�� �
�
�	�

�����
� �
���	���  

• Podmínka splněna 

 �� 	 �� (93) 

    �
���	��� 	 ��
	��� 

Kontrola na střih 

• Maximální napětí v místě střihu 

�� � ��

����
�

����

����
 (94) 

�� � ���
�	�

�����
� �����	���  

• Podmínka splněna 

 �� 	 �� (95) 

      ��
	��� 	 �����	��� 
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7.10 VÝSUVNÁ NOHA 

K maximálnímu zatížení na výsuvné nohy dojde vždy při maximálním vysunutí ramene. Při 
nejmenším vysunutí nohy bude na ni působit největší síla, ale na malém rameni, proto 
zkontrolujeme oba extrémní případy, kdy je noha vysunuta minimálně a maximálně. 

Síly vnějších vazeb nejmenší vysunutí nohy 

 
Obr. 51) Rozměry – vnější síly (nejmenší vysunutí nohy) 

Y: �  �� , �" � 0 (96) 

MoH: �" ∗ 8�� , 99:  �� ∗ �� � 0 (97) 

 �" � 	�∗&&

&&1�� (98) 

 �" � ���∗�,���

�,���1�,���
� 9564,03	� 

 � � ��  �" (99) 

 � � 9810  99564,03 � 245,97	� 

Jelikož jsou dvě symetrické výsuvné nohy, proto je působící síla na jednu nohu poloviční. 

  �"�.� � 	�
�
� ���

�
� 4782	� (100) 
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Síly ve vazbách 

 
Obr. 52) Rozměry tělesa a uvolnění – výsuvná noha (nejmenší vysunutí nohy) 

Y: �1� � �1
 � �2��� � 
 (101) 

MoE1: �2��� � $$ � �1� � �� � 
 (102) 

 �1� �
��������

33
 (103) 

 �1� �
��	�����
�

����
� �
�����	� 

 �1
 � �1� � �2��� (104) 

 �1
 � �
����� � ��� � ��������	� 

Parametry nohy 

Výsuvné nohy jsou z uzavřeného čtvercového profilu 70x4. Jeho kvadratický moment průřezu 
je  �� � ���	���. 

� � �
	�� � � �
	�� � � �	�� 

Bezpečnost MSP na ohyb 

• Maximální ohybový moment 

�� � �2��� � $$ (105) 

�� � ��� � 
���� � ��	���� 

• Napětí v místě maximálního ohybového momentu 

�� �
|*�|

+
�

,

�
 (106) 

�� �
|���|

���
��
���
�

����

�
� �����	���  
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• Ohybový moment v místě otvoru 

��� � �"�.� ∗ 8;; , <<:  �0� ∗ << (107) 

��� � 4782 ∗ 80,515 , 0,175:  11818,37 ∗ 0,175 � 1231,37	�.� 

• Napětí ohybového momentu v místě otvoru "% � 1,8  [3] 

��� � "% ∗ |��|

��
∗  
�
 (108) 

��� � 1,8 ∗ |����,��|

��,��∗����
∗ �,��

�
� 107,6	���  

• Maximální ohybové napětí 

��&' � ���#��; ���% � �� (109) 

��&' � 119,5	��� 

• Maximální krouticí moment 

�� � �"�.� ∗ == (110) 

�� � 4782 ∗ 0,167 � 798,6	�.� 

• Napětí od krouticího momentu  

��. � |��|

��
∗  
�
 (111) 

��. � |��,�|

��,��∗����
∗ �,��

�
� 38,76	���  

• Maximální redukované napětí 

�,�� � >��&'� , 3 ∗ ��.� (112) 

�,�� � >119,5� , 3 ∗ 38,76� � 137,07	��� 

• Koeficient bezpečnosti 

�� � ��
���

 (113) 

�� � ���

���,��
� 2,6  
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• Výsledné vnitřní účinky 

 
Obr. 53) Výsledné vnitřní účinky – výsuvná noha (nejmenší vysunutí nohy) 

Síly vnějších vazeb maximální vysunutí nohy 

 
Obr. 54) Rozměry – vnější síly (maximální vysunutí nohy) 
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Y: �  �� , �" � 0 (114) 

MoH: �" ∗ 8�� , 99:  �� ∗ �� � 0 (115) 

 �" � 	�∗&&

&&1�� (116) 

 �" � ���∗�,���

�,���1�,���
� 7705,8	� 

 � � ��  �" (117) 

 � � 9810  7705,8 � 2104,2	� 

Jelikož jsou dvě symetrické výsuvné nohy, působící síla je na jednu nohu poloviční. 

  �"�.� � 	�
�
� ����,�

�
� 3852,9	� (118) 

Síly ve vazbách 

 
Obr. 55) Rozměry tělesa a uvolnění – výsuvná noha (maximální vysunutí nohy) 

Y: �0�  �0� , �"�.� � 0 (119) 

MoE1: �"�.� ∗ ;;  �0� ∗ '' � 0 (120) 

 �0� � 	��.�∗��

88  (121) 

 �0� � ����,∗�,���

�,��
� 9632,25	� 

 �0� � �0� , �"�.� (122) 

 �0� � 9632,25 , 3852,9 � 13485,15	� 
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Bezpečnost MSP na ohyb 

• Maximální ohybový moment 

�� � �2��� � $$ (123) 

�� � ����� � 
���� � ������	��� 

• Napětí v místě maximálního ohybového momentu 

�� �
|*�|

+
�

,

�
 (124) 

�� �
|���
���|

���
��
���
�

����

�
� ������	���  

• Ohybový moment v místě otvoru 

��� � �2��� � 
$$ � &&�� �1
 � && (125) 

��� � ����� � 

���� � 
����� � �������� � 
���� � �������	��� 

• Napětí ohybového momentu v místě otvoru �4 � ���  [3] 

��� � �4 �
|*��|

+
�

,

�
 (126) 

��� � ��� �

	���

���
��
���
�

����

�
� �����	���  

• Maximální ohybové napětí 

�5�� � ���'������( � �� (127) 

�5�� � ������	��� 

• Maximální krouticí moment 

�� � �2��� � %% (128) 

�� � ����� � 
���� � ������	��� 

• Napětí od krouticího momentu  

��/ �
|*�|

+
�

,

�
 (129) 

��/ �
|�����|

���
��
���
�

����

�
� ����	���  

• Maximální redukované napětí 

�67� � �5��
� � � � ��/

� (130) 

�67� � ������� � � � ����� � ����	��� 

• Koeficient bezpečnosti 

�� �
��

����
 (131) 

�� �
���


�����
� ��  
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• Výsledné vnitřní účinky 

 

Obr. 56) Výsledné vnitřní účinky – výsuvná noha (maximální vysunutí nohy) 

Kontrola na otlačení profilu 

• Tlaky v dotyku 

��0� � 	�	
�
∗�

 (132) 

��0� � 13485,1554 ∗ 10 � 25,0	��� 

��0� � 	��
�∗�

 (133) 

��0� � 9632,2554 ∗ 10 � 17,8	��� 

• Podmínka splněna 
 ��0� � �� (134) 

         25,0	��� � 140	��� 

 ��0� � �� (135) 

          17,8	��� � 140	��� 
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7.11 ZAJIŠŤOVACÍ ČEP OTOČNÉ NOHY 

K maximálnímu zatížení otočné nohy dojde při maximálním vysunutí ramene ve vodorovné 
poloze a zároveň maximálnímu vysunutí výsuvné nohy, což je ověřeno v předchozím výpočtu 
výsuvné nohy (7.10).  

Síly ve vazbách 

 
Obr. 57) Rozměry tělesa a uvolnění – otočná noha 

Y: ��
 � ��� � �1� � �1
 � 
 (136) 

Mo: ��� � �� � �1� � 
�� � ���� �1
 � 
�� � �� � ��� � 
 (137) 

 ��� �
���� 88�//�33!����� 88�//!

88
 (138) 

 ��� �

���	�
�� ��
		�����������!�������� ��
		������!

��
		
� �
���	�� 

 ��
 � ��� � �1� � �1
 (139) 

 ��
 � �
������ � ����� � �������� � ���	�� 

K maximálnímu zatížení dojde opět při 
maximálním vysunutí ramene ve vodorovné 
poloze a zároveň maximálním vysunutí výsuvné 
nohy, podle předchozích řešení. 

   
Obr. 58) Rozměry těles – čep vzpěry 
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Kontrola na střih 

• Maximální napětí v místě střihu 

�� �
���

�č

�
�∗���

�∗��
 (140) 

�� �
4 ∗ 30770

� ∗ 22�
� 80,9	��� 

• Podmínka splněna 

 �� � �� (141) 

      80,9	��� � 177,5	��� 

7.12 MOTOR POJEZDU 

Vstupní parametry: 

• Průměr pojezdového kola 

 �	 � 180	�� 

• Přibližná maximální pojezdová rychlost (určeno podle zkoušky) 

 � � 3,5	
	


�
� 0,972	




�
 

• Maximální hmotnost břemene 

 � � 1000	�� 

• Hmotnost jeřábu (hmotnost jeřábu je počítána vyšší, než je skutečná) 

 �� � 200	�� 

• Celková hmotnost 

 �� � � ��� � 1000 � 200 � 1200	�� (142) 

• Rozběhový čas (určeno dle předpokládané doby rozběhu na maximální rychlost) 

 � � 3	� 

• Převodový poměř šnekového převodu 

 � � 30 [22] 

• Účinnost šnekového převodu 

 �� � 79	% [35] 

• Účinnost vlivem ztrát okolí (jedná se odhad ztrát působících okolních vlivů) 

 �� � 90	% 

• Celková účinnost mechanismu 

 � � �� ∗ �� � 0,79 ∗ 0,9 � 71,1	% (143) 

• Maximální otáčky zvoleného motoru 

 �� � 3000	
��


��
� 50	

��

�
 [21]  
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Výpočet: 

• Obvod pojezdového kola 

 � � � � � � � � ���� � �����		�� (144) 

• Přibližné maximální požadované otáčky pojezdového kola 

 � �
�

�
�

�����

������
� ��	
	

�	



 (145) 

• Tažná síla potřebná k dosažení maximální rychlosti za daný čas 

 �	 � �� �
�

	�
� �
�� �

�����

�
� �����	� (146) 

• Požadovaný krouticí moment na ose pojezdového kola 

 	 � �	 �
�

�
� ����� �

����

�
� ��	�� (147) 

• Potřebný krouticí moment elektromotoru 

 	� �
��

���
�

��

��������
� ����	�� (148) 

• Kontrola výsledné rychlosti podle maximálních otáček motoru zvoleného motoru 

 �
 �
��

�
�

��

��
� ���		

�	



 (149) 

 �
 � �							 � 					���		
�	



	� ��	
	

�	



 (150) 

• Skutečná maximální pojezdová rychlost 

 
 � �
 � � (151) 

 
 � ���	 � ������ � �����	
�



� ���	

�

�
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8 ZHODNOCENÍ A DISKUZE 

Jedná se celkem o složitou konstrukci v oblasti dílenských jeřábů. Ovšem již zahrnuje většinu 
věcí, které tyto jeřáby potřebují. 

Díky lanovému elektrickému navijáku je možnost dálkového ovládání, čímž je možné 
dílenský jeřáb ovládat v jedné osobě a zároveň manipulovat s břemenem. Dalším kladem 
tohoto typu zvedání je konstantní maximální zatížení bez závislosti na délce vysunutí ramene. 
Jedním z největších výhod použití lanového navijáku je možnost velkých zdvihů a zároveň je 
zdvih prováděn pouze ve svislém směru a nedochází k vyosení břemene. 

Použitím stejnosměrného elektromotoru doplněného o šnekovou převodovku se 
docílilo mechanizovaného pohonu pojezdu. Díky tomuto mechanismu je možné přesouvat 
velká břemena bez velké námahy. 

Konstrukční řešení má několik možností nastavitelných poloh ramene a noh. Díky 
těmto možnostem se docílilo velké univerzálnosti pro použití v různých situacích. 

Z bezpečnostních výpočtů vyplývá, že všechny profily a kontaktní plochy splňují 
požadované vlastnosti a je ověřena bezpečnost a provozuschopnost jeřábu. 

 





 

69 
 

9 ZÁVĚR 

Z počátku se diplomová práce zabývá charakteristikou rozdělení do různých kategorií, které 
nás u jeřábů zajímají a vysvětluje základní principy jejich funkce. Dále se už zaměřuje na 
zadané řešení dílenského jeřábu, kde jsou nejprve rozebrány jednotlivé důležité komponenty a 
porovnány různá dostupná provedení, kde je vytvořen obecný přehled těchto zařízení. 

Po teoretické častí dochází k porovnání dvou návrhových variant. Ukázka jejich kladů 
a záporů, podle nichž je následně zvolena jedna varianta a ta detailně zpracovávána. 

Zvolen byl dílenský jeřáb s motorovým pojezdem a šnekovou převodovkou, se 
zvedáním břemen pomocí elektrického lanového navijáku. Součástí návrhu jsou bezpečnostní 
výpočty kritických míst a potřebný výkon motoru pojezdu. 
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