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ABSTRAKT 

 

Cílem této bakalářské práce je navrhnout jeřábovou kladnici pro mostový jeřáb 

s nosností 65 tun. Dále se zabývá pevnostními výpočty, návrhem lana, kladek, osy 

kladek a ložisek. Závěrem práce je výkres sestavení, seznam položek a výrobní výkresy 

některých součástí.  

  

KLÍČOVÁ SLOVA 

jeřábová kladnice, lano, lanová kladka, mostový jeřáb 

 

 

ABSTRACT  

This thesis is focused on the design of crane blocks for a bridge crane of maximum load 

of 65 tons. It includes design proposal of the rope, pulley, pulley axle and bearings. 

Furthermore it contains strength calculations of aforementioned. Last chapter provides 

assembly drawing, production drawing and bill of material. 

KEY WORDS 

crane blocks, rope, rope pulley, bridge crane 
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ÚVOD 

Tato práce se zabývá návrhem jeřábové kladnice dimenzované na nosnost 65 tun 

klasifikace A8, H3, J6. 

Jeřábová kladnice, je součást jeřábu, jež se pohybuje v jedné ose, tento pohyb je 

zajištěn pomocí lanového vedení přes kladky a lano je navíjeno na lanový buben.  

Zakončuje ji hák, na nějž se zavěšují břemena. Používá se zejména 

k přemisťování těžkých břemen. 

 

 

Obr. 1 Znázornění jeřábové kladnice [1] 
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Označení A8 dle tab. 1 udává, že se jedná v tomto případě pro nosnost 65 tun 

o dvojnosníkový mostový jeřáb viz. Obr. 2, jednonosníkové jsou pouze do nosnosti 

16 tun viz obr. 3. 

 

Tab. 1 Rozdělení jeřábů podle třídy [2] 

Obr. 2 Dvojnosníkový mostový jeřáb [3] 
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Obr. 3 Jednonosníkový mostový jeřáb [3] 

 

Místo označení H3, je již používáno nové označení s písmenem S, jehož 

rozdělení můžeme vidět v tab. 2. Toto označení je klíčové k výběru zdvihacího 

motoru a navíjecího bubnu, což není obsahem této práce.  

 

Tab. 2 Rozdělení jeřábů dle druhu provozu [4] 

 

Označení J6 definuje provozní skupinu, do které dle tab. 3 spadá jeřábová 

skupina IV. označující velmi těžký provoz. 

 

Tab. 3 Klasifikace skupiny jeřábů dle provozní skupiny [5] 
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1 POPIS ČÁSTÍ JEŘÁBOVÉ KLADNICE 

 

 

Obr. 4 Popis částí jeřábové kladnice 
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2 ROZDĚLENÍ JEŘÁBOVÝCH KLADNIC 

Kladnice lze rozdělit dle několika kritérií, dále se podle zadaných parametrů zvolí 

nejvhodnější řešení. Tato kritéria jsou např.: počet kladek, uspořádání kladek, nosnost, typ 

vedení apod. [6]. 

 

2.1 Rozdělení podle uspořádání 

 

2.1.1 Normální 

Hák je zde umístěn na jiné ose než kladky a kladky mohou být umístěny na koncích a na 

středu osy. 

 

Obr. 5 Kladnice se 2 kladkami na koních osy s jednoduchým hákem [7]  

 

Pro vyšší nosnosti se dá využít celá délka osy pro více kladek.  

 

Obr. 6 Kladnice se 4 kladkami na ose s dvojitým hákem [7]  
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2.1.2 Zkrácené 

Osa je společná pro hák i kladky. 

Pro toto uspořádání se používají speciální háky s delším dříkem [6]. 

 

2.2 Rozdělení podle počtu kladek 

Základní uspořádání je s 2 vodícími viz obr. 5 a jednou vyrovnávací kladkou, pro vyšší 

nosnost se pak používají kladnice se 4 viz obr. 6 a více vodícími a 2 a více vyrovnávacími 

kladkami.  

 

2.3 Rozdělení podle nosnosti 

Nosnost se pohybuje od 100 kg do 500 tun, třída nosnosti se může měnit v závislosti na 

provozních vlastnostech, pokud bude použito stejné vybavení při provozu s vysokými 

rychlostmi a rázy, nosnost jeřábu bude v tomto případě nižší, než při použití tohoto vybavení 

v provozu s nižšími rychlostmi a minimálními rázy. 

 

2.4 Rozdělení podle typu vedení 

Jako vedení nemusí být použito pouze ocelové lano, pro nižší nosnosti může být použit 

například ocelový řetěz. 

 

Obr. 7 Elektrický řetězový kladkostroj [3] 
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2.5 Speciální kladnice 

Kladnice může být zkonstruována také k automatickému pohybu kolem osy háku 

k bezobslužné manipulaci s břemenem. 

 

Obr. 8 Elektromotorická bezobslužně otočná kladnice [7] 
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3 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Tato kapitola se zabývá, návrhem typu kladnice, s ohledem na zadané parametry, aby kladnici 

bylo možné zkonstruovat, byla co nejjednodušší na výrobu, montáž i případnou demontáž, 

nebyla předimenzovaná a všechny její součásti vydržely nápor zavěšeného břemene, za 

předpokladu zachování její funkčnosti. 

Bylo zvoleno normální rozdělení se 4 kladkami umístěnými co nejblíže k bočnicím. 

Kladky jsou umístěny na valivých ložiscích, které jsou mazány mazivem v drážce mezi nimi a 

zapouzdřeny z jedné strany nylonovým těsněním. 

 

 

Obr. 9 Popis částí umístěných na ose pod kladkou 
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3.1 Kladka 

Pod lanové kladky se umisťují kuličková a soudečková, nikoli válečková ložiska. 

Ve výjimečných případech lze použít i uložení na kluzných ložiscích [6]. 

Je odlita z tvárné litiny s obrobenou drážkou pro lano a dírou pro ložiska, v níž je 

drážka pro pojistné kroužky.  

 

 

Obr. 10 Lanová kladka 

 

3.2 Osa 

Osa má z každé strany, ve středu, drážku pro mazivo, která se dále rozděluje na 2 kanálky 

vedoucí přímo k mazacímu kroužku mezi ložisky, z druhé strany této drážky je maznice. 

Na obou koncích jsou závity M110x2 pro matici se 4 drážkami, v nichž jsou 

vyfrézované drážky pro podložky s přímým ozubením. 

 

 

Obr. 11 Částečný řez osou kladek 
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3.3 Bočnice 

Je namáhána pouze na tah a přenáší sílu z příčníku na osu. 

 

 

Obr. 12 Bočnice 

 

 

3.4 Příčník 

Je součást s dírou pro hák, obrobeným lůžkem pro ložisko a dvěma čepy, které drží ve výše 

zmíněné bočnici. 

 

 

Obr. 13 Příčník 

 

  



KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 
strana 

22 

3.5 Matice 

Zajišťuje přenos síly z háku do ložiska, na kterém je uložena. 

Zabraňuje vniknutí nečistot do ložiska. Hák je v ní zajištěn planžetou, která je přišroubována 

do drážky v matici, aby se nemohl vyšroubovat z matice. 

Na menším vnějším průměru jsou slepé díry pro utahovací nástroj. 

 

 

Obr. 14 Řez maticí háku 

 

3.6 Výběr háku 

Z označení A8, které bylo vysvětleno výše, vyplývá klasifikace 4m až 5m podle tab. 4 

 

Tab. 4 Klasifikace zvedacích mechanizmů [9] 

  Klasifikační třída 

Použití 

zvedacího mechanizmu 

podle FEM 

 9.511 (STN ISO 4301) 

jeřábu jako celku podle 

STN ISO 

 4301-1 (STN 270103) 

Údržbářské a montážní 

jeřáby pro 

 příležitostné používání 

1Bm (M3) A3 až A4 (J1 až J2) 

Montážní jeřáby pro 

pravidelné 

 používání 

1Am (M4) A3 až A5 (J2 až J3) 

Dílenské jeřáby 1Bm až 1Am (M3 až M4) A3 až A5 (J2 až J3) 

Skladové jeřáby 2m až 3m (M5 až M6) A4 až A6 (J2 až J3) 

Magnetové jeřáby 3m až 4m (M6 až M7) A6 až A8 (J3 až J6) 

Automatické a speciální 

jeřáby 
4m až 5m (M7 až M8) A6 až A8 (J3 až J6) 

 

Dále podle této třídy a nosnosti byla odvozena pevnostní třídu háku, nejbližší vyšší 

normalizovaná nosnost k 65 tunám je nosnost 80 tun, byl tedy zvolen hák č. 63 podle tab. 5. 
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Tab. 5 Závislost provozní skupiny na pevnostní třídě a nosnosti [10] 

 

 

Aby hák nebyl zbytečně předimenzovaný, byl zvolen pro provozní skupinu 4m, 

jelikož se nosnost zadaného háku o moc neliší od nižší normované nosnosti. 

Této pevnostní třídě a číslu háku odpovídá materiál StE 500 34 CrMo 4 z tab. 6. 

 

Tab. 6 Závislost materiálu na pevnostní třídě a čísle háku [10] 
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A na konec podle čísla háku, byly zjištěny jeho rozměry a hmotnost z tab. 7 

 

Obr. 15 Kótování jednoduchého normalizovaného háku [10] 

 

Tab. 7 Rozměry háku dle jeho čísla [10] 

 

 

 

Obr. 16 Hák s viditelnou drážkou pro planžetu 
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3.7 Kryt 

Kryt je co nejjednodušší, jelikož neplní žádnou nosnou funkci. Jedná se o 6 plechů kruhového 

průřezu a 3 ohýbané plechy s dírami na lano, na nichž jsou navařeny na 6 místech nýtovací 

matice se závitem. 

 

 Obr. 17 Kryt kladek     
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4 VÝPOČTOVÁ ČÁST 

Začíná výběrem systému navíjení a počtu navíjených konců lana, z těchto kritérií se zvolí 

průměr a typ lana, podle kterého se vypočítá a navrhne průměr kladek.  

 Dále už výpočty nejsou tak jednoduché, neboť se berou v potaz rozměry ložisek 

vzhledem k rozměrům osy, popřípadě příčníku, například u ohybového momentu působícího 

na příčník je jeho rameno závislé na vnějším průměru axiálního ložiska, od kterého se odvíjí 

délka příčníku. Podobně je tomu i u osy, tam závisí rameno ohybového momentu na vůli mezi 

krytem kladek a kladkou a šířce radiálního ložiska na němž se kladka otáčí. 

 

4.1 Lano 

Průměr lana lze zvolit na základě výpočtu síly působící v jednom průřezu lana a 

bezpečnostního součinitele závislého na druhu provozu. 

Na základě velké nosnosti bylo zvoleno navíjení lana na 2 bubny dle obr. 10 z důvodu 

kompaktnějších rozměrů kladnice.  

Veškeré výpočty lana jsou provedeny dle [11]. 

 

Obr. 18 Schéma silového působení vlevo [11] a navíjení lana vpravo [1] 
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4.1.1 Síla v jednom průřezu lana 

𝐹𝑙 =
 𝑄 + 𝐺  

𝑧𝑛
 
𝑔  

𝜂
  =

 65 000 𝑘𝑔 + 2 500 𝑘𝑔  

2 · 8
 .

 9,81 𝑚 · 𝑠−𝟐 

0,95
= 43 564 𝑁                            (1) 

 

kde: 

Fl   [N]  síla v jednom průřezu lana 

Q   [kg]  hmotnost normového břemena 

G   [kg]  hmotnost částí zvedaných současně s břemenem (kladnice) 

z    [-]  počet větví lanového převodu (počet navíjených konců lana) 

n   [-]  počet nosných průřezů v jedné větvi lanového převodu 

g    [m . s -2] tíhové zrychlení 

η   [-]  účinnost lanového převodu  

 

4.1.2 Výpočet maximální síly v jednom průřezu lana 

𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝑘𝑙𝐹𝑙 = 6,2 · 43 564 𝑁 = 270 098 𝑁 =  270 𝑘𝑁                                                       (2) 

 

kde: 

Fmax  [N]  maximální síla působící v jednom průřezu lana 

kl        [-]  bezpečnostní koeficient lana (zvolen z tabulky v [11]) 

Fl       [N]  síla v jednom průřezu lana 
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4.1.3 Návrh lana 

Této únosnosti odpovídá dle tab. 8 lano SEAL - WARRINGTON - 216 drátů s duší o 

průměru 20 mm. 

 

Tab. 8 Únosnost lana v závislosti na jeho průměru [12] 

 

 

Obr. 19 Řez lanem SEAL - WARRINGTON - 216 drátů (6 x 36) s duší (49 drátů) [13] 

 

Únosnost lana musí být vyšší než maximální síla působící v jednom průřezu lana. 

 

323 kN ≥ 270 kN → vyhovuje 
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4.2 Kladky 

Návrh kladek se odvíjí od zvoleného typu lana, ze kterého se počítá jmenovitý průměr kladky 

a její drážka. 

4.2.1 Teoretický průměr vodících kladek 

 

Tab. 9 Závislost součinitele α na typu kladky a skupině jeřábů [14] 

 

Dle [14] se k součiniteli α z tab. 9 přičítá 2 pokud lano nabíhá přes více než 2 kladky 

(řešená kladnice má 4) a další 2 pokud je pevnost drátu ≥ 1 770 MPa, kde zvolené lano má 

pevnost drátu 1 770 MPa → součinitel αkl nabude hodnoty 30 = 26 + 2 + 2. 

 

𝐷 = 𝑑𝛼𝑘𝑙 = 20 𝑚𝑚 · 30 = 600 𝑚𝑚                                                                                                 (3) 

 

kde: 

D   [mm]    nejmenší dovolený základní průměr lanové kladky 

d   [mm]    jmenovitý průměr lana 

αkl   [-]         součinitel závislosti druhu kladky na skupině jeřábu 
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4.2.2 Jmenovitý průměr vodících kladek 

 

Obr. 20 Drážka kladky [14] 

 

Tab. 10 Rozměry drážky kladky [14] 

 

 

𝐷𝑘 = 𝐷 − 𝑑 = 600 𝑚𝑚 − 20 𝑚𝑚 = 580 𝑚𝑚                                                                               (4) 

 

kde: 

D     [mm]  nejmenší dovolený základní průměr lanové kladky 

d     [mm]    jmenovitý průměr lana 

Dk    [mm]   jmenovitý průměr kladky 

 

Tomuto rozměru dle [14] odpovídá normalizovaný jmenovitý průměr kladky 630 mm. 
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4.3 Příčník 

Určením napětí, které se spočítá z modulů průřezu a ohybových momentů, působících na 

příčník a jeho čepy a jeho porovnáním s mezí kluzu materiálu příčníku, se zjistí jeho 

bezpečnostní součinitel, který pro jeřábové součásti musí být větší nebo roven 2. 

 

4.3.1 Modul průřezu příčníku v ohybu  

Výpočty provedeny dle [15]. 

 

Obr. 21 Řez příčníkem 

 

𝑊𝑜_𝑝
=

𝑏1ℎ2

6
−  

𝑏2ℎ2

6
=

300 𝑚𝑚  · 2102 𝑚𝑚

6
− 

190 𝑚𝑚 · 2102 𝑚𝑚

6
 = 808 500 𝑚𝑚3    (5) 

 

kde: 

Wo_p      [mm3]    modul průřezu příčníku v ohybu 

b1, b2  [mm]    šířkové rozměry příčníku 

h  [mm]    výškový rozměr příčníku 
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4.3.1 Síla působící na příčník od háku s břemenem 

𝐹𝐽 = (𝑄 + 𝐽)𝑔 = (65 000 𝑘𝑔 + 600 𝑘𝑔) . 9,81 𝑚 · 𝑠−𝟐 = 643  536 𝑁                                    (6) 

 

kde: 

FJ  [N]  síla od háku a normalizovaného břemene 

Q  [kg]  hmotnost normovaného břemene 

J  [kg]  hmotnost háku 

g  [m . s -2] tíhové zrychlení 
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4.3.2 Ohybový moment působící na příčník od háku 

 

 

Obr. 22 Průběh zatížení příčníku 

 

𝐹𝐵 =
𝐹𝐽

2
= 321 768 𝑁                                                                                                                            (7) 

𝑀𝑜_𝑝
= 𝐹𝐵 ( 

𝑏1

2
+  

𝑡

2
 ) = 321 768 𝑁 · ( 

300 𝑚𝑚

2
+  

30 𝑚𝑚

2
 ) = 53 091 172 𝑁 · 𝑚𝑚 

 

kde: 

FB  [N]  síla od bočnice 

Mo_p   [N · mm]  ohybový moment působící na příčník 

FJ         [N]                 síla od háku a normalizovaného břemene 

b1       [mm]         šířka příčníku 

t       [mm]          tloušťka bočnice 
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4.3.3 Ohybové napětí působící na příčník 

𝜎𝑜_𝑝
=

𝑀𝑜_𝑝

𝑊𝑜_𝑝

=
53 091 172 𝑁 · 𝑚𝑚

808 500 𝑚𝑚3
≐ 65,7 𝑀𝑃𝑎                                                                           (8) 

 

kde: 

σo_p    [MPa]       ohybové napětí působící na příčník 

Mo_p    [N · mm]  ohybový moment působící na příčník 

Wo_p   [mm3]      modul průřezu příčníku v ohybu 

 

4.3.4 Maximální dovolené ohybové napětí působící na příčník 

𝜎𝑜_𝑝_𝑚𝑎𝑥
= 𝑘𝑝𝜎𝑜_𝑝    = 2 · 65,7 𝑀𝑃𝑎 = 131,4 𝑀𝑃𝑎                                                                      (9) 

 

kde: 

σo_p_max   [MPa]      maximální dovolené ohybové napětí působící na příčník 

σo_p    [MPa]       ohybové napětí působící na příčník 

k                    [-]           bezpečnostní součinitel jeřábových částí [15] 
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4.3.5 Ohybový moment působící na čep příčníku 

𝑀𝑜_č
= 𝐹𝐵  

𝑡

2
  = 321 768 𝑁 .  

30 𝑚𝑚

2
 = 4 826 520  𝑁 · 𝑚𝑚                                                  (10) 

 

kde: 

Mo_č   [N · mm]  ohybový moment působící na čep příčníku 

FB         [N]                 síla působící na bočnici 

t       [mm]          tloušťka bočnice 

 

4.3.6 Průřezový modul čepu příčníku 

𝑊𝑜_č
=

𝜋𝑑č
3

32
 =

𝜋 · 1203 𝑚𝑚

32
  ≐ 169 560 𝑚𝑚3                                                                           (11) 

 

kde: 

Wo_č     [mm3]    modul průřezu čepu v ohybu 

dč        [mm]      průměr čepu příčníku 
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4.3.7 Ohybové napětí působící na čep příčníku 

𝜎𝑜_č
= 𝛼č  

𝑀𝑜_č

𝑊𝑜_č
   = 1,8 · 

4 826 520 𝑁 · 𝑚𝑚 

169 560 𝑚𝑚3 
 ≐ 51 𝑀𝑃𝑎                                                         (12)  

 

kde: 

σo_č    [MPa]       ohybové napětí působící na čep 

αč        [-]             součinitel koncentrace napětí čepu příčníku 

Mo_č   [N · mm]   ohybový moment působící na čep 

Wo_č    [mm3]      modul průřezu čepu v ohybu 

 

4.3.8 Smykové napětí působící na čep příčníku 

𝜏č =
4

3
 

𝐹𝐵

𝜋𝑑č
2

4

 =
4

3
 .

321 768 𝑁

𝜋 · 1202 𝑚𝑚
4

 ≐ 38 𝑀𝑃𝑎                                                                                (13) 

 

kde: 

τč            [MPa]   smykové napětí působící na čep příčníku 

FB         [N]                 síla působící na bočnici 

dč     [mm]       průměr čepu 
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4.3.9 Redukované napětí působící na čep příčníku 

𝜎𝑟𝑒𝑑_č
= √𝜎𝑜_č

2 + 3 𝜏č
2  = √512 𝑀𝑃𝑎 + 3 · 382 𝑀𝑃𝑎  ≐ 83,3 𝑀𝑃𝑎                                     (14) 

 

kde 

σred_č   [MPa]   redukované napětí působící na čep 

σo_č      [MPa]   ohybové napětí působící na čep 

τč            [MPa]   smykové napětí působící na čep 

 

Na příčník působí maximální napětí 116 MPa a na jeho čep 166,7 MPa. Vybere se vyšší 

napětí, tedy 166,7 MPa pro volbu oceli 11 500, jež se používá na strojní součásti a hřídele a 

jejíž mez kluzu je 260 MPa, což je více než dostatečné (nižší třídy ocelí se používají hlavně 

k výrobě plechů) [16], [17]. 

 

4.3.10 Součinitel bezpečnosti příčníku 

𝑘č =
𝑅𝑒𝑝

𝜎𝑟𝑒𝑑_č

 =
260 𝑀𝑃𝑎

83,3 𝑀𝑃𝑎
  = 3,12                                                                                                    (15) 

 

kde: 

kč                   [-]           bezpečnostní součinitel čepu příčníku 

Rep    [MPa]       mez kluzu materiálu příčníku/ matice 

σred_č  [MPa]      redukované napětí působící na čep  

 

  



VÝPOČTOVÁ ČÁST 

 

 
strana 

38 

4.4 Osa kladek 

Z ohybového momentu a modulu průřezu osy se spočítá ohybové napětí působící na osu a 

porovnáním s mezí kluzu materiálu, z něhož je osa vyrobena, se zjistí její bezpečnostní 

součinitel.  

 

Obr. 23 Schématické znázornění umístění kladek na ose 

4.4.1 Ohybový moment působící na polovinu osy od kladek 

Výpočty dle [15] 

 

 

Obr. 24 Průběh zatížení působící na polovinu osy  
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𝑀𝑜_𝑜 = 𝐹𝐵  ( 𝑐 +  
𝑡

2
 )  = 321 768 𝑁 . ( 59 𝑚𝑚 +  

30 𝑚𝑚

2
 )  = 11 905 416 𝑁 · 𝑚𝑚         (16) 

 

kde: 

Mo_o    [N · mm]  ohybový moment působící na osu  

FB         [N]                 síla působící na bočnici 

c       [mm]         vzdálenost na ose od konce bočnice k mazací drážce 

t       [mm]          tloušťka bočnice 

 

4.4.2 Minimální průměr osy při zvoleném maximálním ohybovém napětí 110 MPa 

𝜎𝑜_𝑜
=

𝑀𝑜_𝑜

𝑊𝑜_𝑜

=
𝑀𝑜_𝑜

𝜋𝑑𝑜𝑣
3

32

                                                                                                                          (17) 

𝑑𝑜𝑣
3 =

𝑀𝑜_𝑜

𝜋𝜎𝑜_𝑜

32

 

𝑑𝑜𝑣  = √
𝑀𝑜_𝑜

𝜋𝜎𝑜_𝑜

32

3
 = √

11 905 416 𝑁 · 𝑚𝑚

𝜋 · 110 𝑀𝑃𝑎
32

3
 ≐ 103,3 𝑚𝑚 

 

kde:  

dov   [mm]      vypočítaný průměr osy  

σo_o    [MPa]       ohybové napětí působící na osu  

Mo_o    [N · mm]  ohybový moment působící na osu  

Wo_o   [mm3]      modul průřezu osy  

 

 Průměr osy do byl zvolen podle nejbližšího vyššího vnitřního průměru ložiska, který je 

110 mm.  
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4.4.3 Smykové napětí působící na osu 

𝜏𝑜 =
4

3
 

𝐹𝐽

𝑚
𝜋𝑑𝑜

2

4

 =
4

3
 .

643  536 𝑁 
4

𝜋 · 1102 𝑚𝑚
4

  ≐ 22,6 𝑀𝑃𝑎                                                                           (18) 

 

kde: 

τo            [MPa]   smykové napětí působící na osu 

FJ    [N]                 síla působící na osu od kladek 

m    [-]        počet kladek 

do     [mm]       zvolený průměr osy 

 

4.4.4 Redukované napětí působící na osu 

𝜎𝑟𝑒𝑑_𝑜
= √𝜎𝑜_𝑜

2 + 3𝜏𝑜
2  = √1102 𝑀𝑃𝑎 + 3 · 22,62 𝑀𝑃𝑎  ≐ 117 𝑀𝑃𝑎                                (19) 

 

kde: 

σred_o   [MPa]   redukované napětí působící na osu 

σo_o      [MPa]   ohybové napětí působící na osu 

τo            [MPa]   smykové napětí působící na osu 

 

Tomuto napětí vyhovuje ocel 12 040, jež má mez kluzu 295 MPa a používá se na hřídele, 

ojnice, čepy apod. [18]. 
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4.4.5 Bezpečnostní součinitel osy 

𝑘𝑜 =
𝑅𝑒𝑜

𝜎𝑟𝑒𝑑_𝑜

 =
295 𝑀𝑃𝑎

117 𝑀𝑃𝑎
 = 2,5                                                                                                       (20) 

                                                         

kde: 

Reo  [MPa]     mez kluzu materiálu osy 

ko             [-]            bezpečnostní součinitel osy 

σred_o   [MPa]   redukované napětí působící na osu 
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4.5 Bočnice 

Tahově namáhaná součást, je zde jednoduchý výpočet normálového napětí a tlaku působícího 

otlačení bočnice, vyšší z těchto napětí se dále porovná s mezí kluzu, za účelem zjištění 

bezpečnostního součinitele bočnice. 

 

4.5.1 Tahové zatížení bočnice 

 

Obr. 25 Rozměry bočnice 

 

𝜎𝐵 = 𝛼𝐵

𝑁

𝑆
 =  𝛼𝐵

𝐹𝐵

𝑡 · š
 = 2,3 ·  

321 768 𝑁

30 𝑚𝑚 · 300 𝑚𝑚
 ≐ 82 𝑀𝑃𝑎                                                (21) 

 

kde: 

σB          [MPa]   tahové napětí působící na bočnici 

αB        [-]             součinitel koncentrace napětí bočnice [15] 

N            [N]        normálová síla působící na bočnici 

S    [mm2]    obsah plného průřezu bočnice 

FB         [N]                 síla působící na bočnici 

t   [mm]    tloušťka bočnice 

š    [mm]    šířka bočnice 
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4.5.2 Tlak působící otlačení bočnice 

𝑃𝐵 =  
𝐹𝐵

𝑡 · 𝑑𝑜
 =

321 768 𝑁

30 𝑚𝑚 · 110 𝑚𝑚
 ≐ 97,5 𝑀𝑃𝑎                                                                           (22) 

 

kde: 

PB   [mm]    tlak působící otlačení bočnice 

FB         [N]                 síla působící na bočnici 

t   [mm]    tloušťka bočnice 

do     [mm]       zvolený průměr osy kladek 

 

 

Tomuto napětí vyhovuje ocel 11 375 jejíž mez kluzu je 196 MPa [18]. 

 

4.5.3 Bezpečnostní součinitel bočnice 

V tomto případě se porovnává s tlakem působícím otlačení bočnice, jenž je vyšší než tahové 

napětí. 

𝑘𝐵 =
𝑅𝑒𝐵

𝑃𝐵
 =

196 𝑀𝑃𝑎

97,5 𝑀𝑃𝑎
 = 2,01                                                                                                       (23) 

 

kde: 

ReB  [MPa]     mez kluzu materiálu bočnice 

kB            [-]            bezpečnostní součinitel bočnice 

σB  [MPa]   tahové napětí působící na bočnici 
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4.6 Matice 

Návrh materiálu matice se provede z tlaku způsobujícího otlačení závitu Tr 160 x 12, jenž byl 

zvolen dle [19]. 

 

Obr. 26 Schéma lichoběžníkového rovnoramenného závitu [20] 

 

Tab. 11 Rozměry závitu Tr 160x12 [19] 

rozměr d3 D1 D4 H = D4-d3 D2 = D4 - H/2 p 

mm 147 150 161 14 154 12 

 

4.6.1 Otlačení závitu matice 

𝑃 =
2𝐹𝑐

𝜋𝑑2𝑛𝑧𝑝
=

2 · 643  536 𝑁

𝜋 · 154 𝑚𝑚 · 11 · 12 𝑚𝑚
 ≐ 20,2 𝑀𝑃𝑎                                                           (24)  

 

kde: 

P     [MPa]   tlak působící na závit 

FJ    [N]        síla od háku a normalizovaného břemene 

d2    [mm]    střední průměr závitu 

nz   [-]          počet závitů v matici 

p      [mm]      rozteč závitu 
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4.6.2 Dovolený tlak v závitu 

Materiál matice byl zvolen stejný jako u příčníku (11 500), jelikož se podle [16] tato ocel 

používá i na matice. 

 

𝑃𝑑𝑜𝑣 = 0,25𝑅𝑒𝑝   = 0,25 · 260 𝑀𝑃𝑎  = 65 𝑀𝑃𝑎                                                                        (25) 

 

kde: 

Pdov  [MPa]  dovolený tlak v závitu 

Rep    [MPa]       mez kluzu materiálu příčníku/ matice 

 

4.6.3 Bezpečnostní součinitel matice 

𝑘𝑚 =
𝑃𝑑𝑜𝑣

𝑃
 =

65 𝑀𝑃𝑎

20,2 𝑀𝑃𝑎
 = 3,2                                                                                                       (26)  

 

kde: 

km     [-]    bezpečnostní součinitel matice 

P     [MPa]   tlak působící na závit 

Pdov  [MPa]  dovolený tlak v závitu 
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4.7 Radiální ložiska 

Ložiska se otáčí pomalými otáčkami, jejich dynamické namáhání se tedy může zanedbat a 

ložiska nadimenzovat pouze na statickou únosnost. 

 

4.7.1 Síla působící na radiální ložiska 

Výpočet dle [15] 

 

𝐹𝑙𝑜ž =
𝐹𝐽

𝑖
 =

 643  536 𝑁    

8
 =  80,4 𝑘𝑁                                                                                         (27) 

 

kde: 

Flož   [N]        síla působící na jedno ložisko 

FJ    [N]        síla od háku a normalizovaného břemene 

i   [-]          počet ložisek 

 

 

Obr. 26 Soudečkové ložisko [21] 

 

Tab. 12 Rozměry a statická únosnost ložisek 23022 CC/W33 [21] 

rozměr d D B d2 D1 r1, 2 C0 

mm 110 170 45 125 151 2 X 

kN X 440 

 

Radiální ložiska mají více než pětinásobnou statickou únosnost 440 kN ≐ 5,5x 80,4 kN. 
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4.8 Axiální ložisko 

Ložisko přenáší statickou sílu z matice, která je přišroubovaná k háku na příčník a umožňuje 

pohyb háku kolem jeho ose souměrnosti. 

4.8.1 Síla působící na axiální ložisko 

𝐹𝐽 = 643  536 𝑁 ≐ 643,5 𝑘𝑁 

 

Obr. 27 Axiální kuličkové ložisko [22] 

 

Tab. 13 Rozměry a statická únosnost ložiska 51238 M [22] 

rozměr d D H d1 D1 r1, 2 C0 

mm 190 270 62 265 194 2 X 

kN X 1270 

 

Axiální ložisko má přibližně dvojnásobnou statickou únosnost 1270 kN ≐ 2x 643,5 kN. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo navrhnout jeřábovou kladnici o nosnosti 65t do velmi těžkého provozu. 

Je tu vysvětleno, co to jeřábová kladnice je, jak se zjistí podle označení, že bude používána 

v těžkém provozu, rozdělení jednotlivých konstrukcí kladnic a následně i zvolení vhodné 

koncepce. 

 

 Dále jsou zde popsány jednotlivé klíčové součásti i s jejich pevnostním výpočtem 

včetně ložisek tak, aby vydržely nápor zvedaných součástí v provozu. Průměr lana byl zvolen 

20 mm podle něj byla navržena kladka se jmenovitým průměrem 630 mm a ze zatížení 

příčníku byl navržen materiál bočnice a minimální průměr osy kladek = 103,3 mm, nejbližší 

vyšší vnitřní průměr soudečkových dvouřadých ložisek výrobce SKF 23022 CC/W33 je 

110 mm, tento musí mít tedy i osa. Podle díry pro hák v příčníku bylo zvoleno axiální ložisko 

výrobce SKF 51238 M a dle jeho rozměrů i rozměry příčníku. Zakrytování ložisek pod 

kladkami je vymyšleno co nejúsporněji, aby na osu působil co nejmenší ohybový moment. 

 

 Model a výkresová dokumentace byly vytvořeny v programu Autodesk Inventor 

Professional 2017. 
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

b1, b2  [mm]  šířkové rozměry příčníku 

c  [mm]  vzdálenost na ose od konce bočnice k mazací drážce 

d  [mm]  jmenovitý průměr lana 

D  [mm]  nejmenší dovolený průměr lanové kladky 

d2  [mm]  střední průměr závitu 

dč  [mm]  průměr čepu příčníku 

Dk  [mm]   jmenovitý průměr kladky 

do  [mm]  zvolený průměr osy 

dov  [mm]  vypočítaný průměr osy 

FB  [N]                 síla působící na bočnici 

FJ  [N]  síla od háku a normovaného břemene 

Fl   [N]  síla v jednom průřezu lana 

Flož   [N]  síla působící na jedno ložisko 

Fmax  [N]  maximální síla působící v jednom průřezu lana  

G   [kg] vlastní hmotnost částí zvedaných současně s břemenem (kladnice) 

g  [m . s -2] tíhové zrychlení 

h  [mm]  výškový rozměr příčníku 

i   [-]  počet ložisek 

J  [kg]  hmotnost háku 

k  [-]  bezpečnostní součinitel jeřábových částí [15] 

kB            [-]            bezpečnostní součinitel bočnice 

kč                   [-]           bezpečnostní součinitel čepu příčníku 

kl  [-]  bezpečnostní koeficient lana 

km     [-]    bezpečnostní součinitel matice 

ko             [-]            bezpečnostní součinitel osy 

m  [-]  počet kladek 

Mo_č   [N · mm] ohybový moment působící na čep příčníku 

Mo_o    [N · mm] ohybový moment působící na osu 

Mo_p    [N · mm] ohybový moment působící na příčník 
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n  [-]  počet nosných průřezů v jedné větvi lanového převodu 

N  [N]  normálová síla působící na bočnici 

nz  [-]  počet závitů v matici 

P     [MPa]   tlak působící na závit 

p  [mm]  rozteč závitu 

PB   [mm]    tlak působící otlačení bočnice 

Pdov  [MPa]  dovolený tlak v závitu 

Q  [kg]  hmotnost normovaného břemene 

ReB  [MPa]     mez kluzu materiálu bočnice 

Reo  [MPa]     mez kluzu materiálu osy  

Rep    [MPa]       mez kluzu materiálu příčníku/ matice 

S    [mm2]  obsah plného průřezu bočnice 

š    [mm]  šířka bočnice 

t  [mm]  tloušťka bočnice 

Wo_č    [mm3]  modul průřezu čepu příčníku v ohybu 

Wo_o   [mm3]  modul průřezu osy kladek v ohybu 

Wo_p  [mm3]  modul průřezu příčníku v ohybu 

z  [-]  počet větví lanového převodu (počet navíjených konců lana) 

αB  [-]  součinitel koncentrace napětí bočnice [15] 

αč  [-]  součinitel koncentrace napětí čepu příčníku [15] 

αkl  [-]  součinitel závislosti druhu kladky na skupině jeřábu 

η  [-]  účinnost lanového převodu  

σB          [MPa]  tahové napětí působící na bočnici 

σo_č  [MPa]  ohybové napětí působící na čep příčníku 

σo_č_max   [MPa]  maximální ohybové napětí působící na čep příčníku 

σo_max     [MPa]  maximální napětí působící na osu 

σo_o      [MPa]  ohybové napětí působící na osu 

σo_p  [MPa]  ohybové napětí působící na příčník 

σo_p_max  [MPa]  maximální dovolené ohybové napětí působící na příčník 

σred_č   [MPa]  redukované napětí působící na čep příčníku 
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σred_o   [MPa]  redukované napětí působící na osu 

τč            [MPa]  smykové napětí působící na čep příčníku 

τo  [MPa]  smykové napětí působící na osu 
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8 SEZNAM PŘÍLOH 

 

8.1 Výkresová dokumentace 

 

Název    Typ výkresu   Číslo 

Osa kladek   Výrobní výkres  KL-A4-01/03 

Kladka    Výrobní výkres  KL-A3-02/03 

Kladnice   Sestava   KL-A1-03/03 

 


