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1. Úvod 

Doprava a manipulace s látkami, materiálem, obrobky i s hotovými výrobky je důležitým 

prvkem pro fungování v různých odvětví průmyslu a významnou složkou výrobních procesů  

v závodech, na stavbách, v překladištích a řadě dalších míst. V průmyslové praxi je doprava 

nejrůznějších břemen realizována pomocí zdvihacích zařízení a transportních strojů.  

Ty přispívají k zjednodušení, zrychlení a vyšší efektivitě manipulace s břemeny. Ve výrobních 

halách a skladech se pro přepravu břemen často využívá právě mostových jeřábů. Jedná  

se o stroje, jejichž pracovní pohyby jsou realizovány ve vodorovném a svislém směru. 

Hlavním cílem bakalářské práce je návrh zdvihového mechanismu pro přenos  

a manipulaci s břemenem pro mostový jeřáb. Práce vychází z dříve zpracované rešerše 

jeřábových zařízení a popisuje hlubší vysvětlení problematiky samotných mostových jeřábů, 

popisy jednotlivých prvků, výpis parametrů a samotné principy, na kterých tyto prvky pracují.  

V druhé části bakalářské práce je zpracovaný samotný konstrukční návrh celého 

zdvihového pohonu mostového jeřábu. Významnou částí celé práce je vytvoření výkresové 

dokumentace celého zdvihového mechanismu včetně zjednodušeného návrhu rámu, která bude 

součástí přílohy mé práce. Zařízení je navrženo tak, aby splňovalo platné normy.  
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2. Definice jeřábu 

Jeřáb je zařízení, které se řadí mezi zdvihací mechanismy. Jeho funkce je zvedání nebo 

přemisťování těžkých předmětů, respektive břemen, pomocí soustav kladek a lan nebo řetězů. 

Břemeno bývá zavěšeno na jednoduchém, dvojitém nebo speciálním háku. Pomocí jeřábů 

nejčastěji přemisťujeme břemena, která jsou moc těžká na to, aby je zvedali lidé. Užití jeřábu 

najdeme snad ve všech oblastech průmyslu (zejména v průmyslu těžkém), dále pak ve 

stavebnictví, skladech a loděnicích. [1] 

2.1. Základní pojmy 

Hlavní části jeřábu jsou nosná konstrukce, pojezdové, otáčecí, případně jiné pohybové 

mechanismy a další výstroj. Svislý pohyb břemene je dosažen zvedáním nebo spouštěním, 

vodorovný pohyb pojezdem, otáčením nebo sklápěním výložníku. [1] 

Nejdůležitější parametr je nosnost jeřábu. Je to největší povolené zatížení užitečným 

břemenem. Zahrnují se sem hmotnosti všech vyměnitelných prostředků k uchopení břemene. 

Nosnost jeřábu je určená normou ČSN ISO 4306-1. [1] 

2.2. Hlavní parametry jeřábu podle ČSN ISO 4306-1 

Mezi hlavní parametry jeřábu patří: 

• Parametry zatížení – moment břemena, klopný moment, konstrukční hmotnost, celková 

hmotnost a zatížení kola 

• Lineární parametry jeřábu – vyložení, vyložení od hrany, klopení vyložení převislého 

konce, vodorovný dojezd, zadní obrys, výška zdvihu, hloubka spouštění, rozsah zdvihu 

a výška jeřábové dráhy 

• Rychlosti pracovních pohybů – rychlost zdvihu břemena, rychlost spouštění břemena, 

rychlost otáčení, rychlost pojezdu jeřábu, rychlost pojezdu kočky, rychlost změny 

vyložení, doba změny vyložení, přepravní rychlost a doba operačního cyklu 

• Parametry spojené s jeřábovou dráhou – úroveň postavení jeřábu, rozpětí, rozchod 

kolejnic, rozvor, rozvor a rozchod výsuvných opěr, sklon dráhy, stoupavost, podpěrný 

obrys, poloměr zakřivení a minimální poloměr otáčení 

• Všeobecné parametry – klasifikační skupina a průjezdní profil jeřábu [1] 
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3. Mostový jeřáb 

Skládá se především z jeřábového mostu, který má možnost pojezdu po své jeřábové 

dráze (posuv vpřed a vzad) a tzv. kočky, která pojíždí po tomto mostu, pod mostem, nebo uvnitř 

mostu, záleží na druhu uložení. Břemena je možné zvedat hákem, drapákem, magnetem nebo 

v případě zvedání svitků plechů třeba C hákem. Nejčastější druh pohonu pro mostové jeřáby 

bývá elektrický s mechanickými nebo hydraulickými převody. Kočku je možné ovládat buď 

přímo ručně nebo v případě vysoko tonážních jeřábů z kabiny/koše řidiče, zavěšené přímo na 

mostě jeřábu. Jeřábový most je pro malé nosnosti tvořen nosníkem, který je ve formě tyče, nebo 

více tyčí profilu I, pro velké nosnosti je tvořen příhradovou konstrukcí. Mostové jeřáby našly 

své použití hlavně v továrních halách, loděnicích nebo překladištích. [1] 

1,5 – kabelové vedení 

2 – zavěšený kabel 

3 – dálkové ovládání 

4 – ovladač 

6 – lano 

7 – kladnice 

8 – dráha pro kabelovou 

vlečku 

9 – pojezd mostu 

10 – hnací pojezdové kolo 

11 – koleje pojezdu 

12 – příčník  

13 – koncový doraz 

14 – příčník 

15 – pojezdové kolo 

16 – mostový nosník 

17 – rám  

18 – vodiče  

19 – kočka 

20 – panel 

 

 

  

obr.  1.: Schéma mostového jeřábu [1] 
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3.1. Rozdělení podle počtu nosníků  

Rozdělení mostových jeřábů podle počtu nosníků: 

• Jednonosníkové 

• Dvounosníkové 

• Více nosníkové 

Jednonosníkové mosty (obr. 2) jsou zpravidla vyráběny s menším rozpětím, a především 

pro menší nosnosti. Samotný nosník je tvořen profilem tvaru I, buď pomocí válcovaní nebo 

svařováním (pro nosnosti do 12,5 𝑡 a rozpětí cca do 18 𝑚) nebo je tvořený tzv. skříňovým 

profilem, který se hodí pro větší nosnosti a rozpětí. Jedno nosníkové jeřáby jsou většinou 

podvěsné. To znamená, že u nich jeřáb pojíždí po spodní přírubě jeřábové dráhy. Dalším typem 

je podpěrné provedení jeřábu, kdy jeřáb naopak pojíždí po horní ploše jeřábové dráhy. [1] 

Dvounosníkové konstrukce mostových jeřábů (obr. 1) se zpravidla vyrábějí pro větší 

nosnosti než jedno nosníkové. Do rozpětí jeřábu 40 𝑚, jsou vhodné nosníky skříňové.  

Pro nosnost nad 40 𝑡 se volí příhradové nosníky. [1] 

3.2. Rozdělení podle celkového tvaru a konstrukčního řešení 

• Plnostěnné 

• Příhradové 

• Skříňové 

Plnostěnné hlavní nosníky se vyrábí technologií válcováním nebo svařováním. 

Válcované nosníky se používají většinou pro menší nosnosti (do 12,5 𝑡) a pro menší rozpětí 

(do 18 𝑚). Většinou se jedná právě o profily tvaru I. U jedno nosníkových mostů pojíždí kočka 

po spodní přírubě a u dvounosníkových mostů jsou kolejnice umístěny na horní přírubě. 

Výhodou válcovaných nosníku je jejich levná výroba, nevýhodou je zase velká hmotnost. 

Tuhost válcovaných nosníků ve vodorovném směru lze zvýšit přivařením dalších profilů. [1] 

obr.  2.: Jednonosníkový jeřáb [2] 
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Nesporná výhoda příhradových nosníků je jejich poměrně malá hmotnost, protože 

veškeré pruty kromě hlavního pásu (sloužící pro pojezd kočky), jsou namáhány pouze osovou 

silou – těžištní osy se musí protínat pouze ve styčnících. Při jejich výrobě se nedají použít 

svařovací automaty, což je jejich nevýhoda. Příhradové konstrukce (obr. 3) jsou vhodné pro 

malá až středně velká břemena a pro velká rozpětí. Konstrukce se většinou sestavuje z prutů  

o profilech tvaru L, T nebo I. Hlavní nosník má mít podélnou rovinu souměrnosti, proto každá 

příčka a svislice je složena ze dvou profilů. [1] 

 Výhodou skříňových nosníku (obr. 4) je jejich snadnější a rychlejší výroba – možnost 

výroby na svařovacích automatech. Jejich vhodná oblast použití je pro rozpětí o velikosti  

(12 ÷ 40) 𝑚. Hlavní nosníky jsou přivařeny ke skříňovým příčníkům. Pro rozpětí větší než 

17 𝑚, mají větší hmotnost než příhradové nosníky, protože je nosník vyztužen uvnitř po celé 

výšce hlavními svislými přepážkami. Tyto přepážky jsou přivařeny jak ke stěnám, tak i k horní 

ploše. Mezi hlavními přepážkami se mohou nacházet i další pomocné výztuhy. [1] 

 

3.3. Rozdělení podle zvolené výrobní technologie 

• Válcované 

• Svařované 

• Nýtované 

Svařované plnostěnné nosníky se volí pro střední až větší nosnosti a pro rozpětí do 30 𝑚. 

Vyrábějí se pomocí svářením z plechů, a to ze stojiny, horní a dolní pásnice a svislých 

oboustranných výztuh. Přechod mezi válcovaným a svařovaným nosníkem tvoří nosníky 

prolamované (obr. 5). Jsou vyráběny rozřezáním válcovaného nosníku a následným svařením 

rozříznutých částí. [1] 

obr.  3.: Příhradová konstrukce [3] 

obr.  4.: Skříňová konstrukce [4] 
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3.4. Rozdělení podle uložení 

• Podvěsné jeřáby 

• Podpěrné jeřáby 

Podvěsné jeřáby mají hned několik výhod, a to především menší celkovou hmotnost, nižší 

stavební výšku a menší nepříznivé statické a dynamické vlivy na budovu. Jeřábové dráhy jsou 

připevněny ke střešní konstrukci. Z tohoto důvodu je nutné, aby střešní konstrukce měla 

dostatečnou únosnost. Podvěsné jeřáby mají menší nosnost do 7,5 𝑡. Jejich výhodou je velké 

rozpětí. Nejčastěji bývají ovládány ze země. Podpěrný jeřáb se používá v halách, kde není 

střešní konstrukce dostatečně únosná. [1] 

3.4.1. Konstrukční řešení uložení pojezdových kolejnic  

Vybrané typy uložení pojezdových kolejnic jedno nosníkových jeřábů dle katalogu firmy 

Demag cranes (obr. 6). U pozic 1-6 se jedná o tzv. připojení shora a pak záleží na zástavbových 

prostorech jeřábu, podle kterých můžeme vybrat např. zkosení či vybrání. Zbývající pozice  

7, 8 zobrazují boční připojení. [18] 

 

U dvounosníkových profilů mostových jeřábů se můžeme setkat s bočním uložením 

pojezdových kolejnic stejně jako u jedno nosníkových (obr 7). Druhé nejčastější konstrukční 

řešení je tzv. podvěsný jeřáb s nízkou konstrukční výškou na obr. 13-16, který může mít různá 

vybrání. [18] 

 

obr.  5.: Prolamovaný nosník [5] 

obr.  6.: Uložení pojezdových kolejnic – shora [6] 

obr.  7.: Uložení pojezdových kolejnic – zdola [7] 
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4. Funkční části zdvihového pohonu mostového jeřábu 

4.1. Základní popis mechanismu 

Zdvihací zařízení – kočka (obr. 8), slouží ke spouštění a zdvihání břemen. Kočka  

se pohybuje ve svém pracovním prostoru, který je vymezený délkou jeřábové dráhy, délkou 

mostu jeřábu a nosností břemen. Realizace zvedacího ústrojí je závislá na parametrech jeřábu, 

druhu jeho práce, nosné konstrukci, typu jeřábu a mnoha různých provozních podmínkách. [1] 

  

1. Kladnice 

2. Lano 

3. Lanový buben 

4. Převodovka zdvihacího ústrojí 

5. Brzda zdvihacího ústrojí 

6. Elektromotor zdvihacího ústrojí 

7. Pojížděcí kolo s uložením – poháněné 

8. Pojížděcí kolo s uložením – nepoháněné 

9. Spojovací hřídel a spojka 

10. Elektromotor s převodovkou pro pojíždění  

 

 

 

4.2. Kladkostroj kočky 

Část zdvihacího ústrojí, která se skládá ze soustavy kladek, háku a lana, popř. řetězu místo 

lana. Kladky dělíme podle jejich funkce na vodící a vyrovnávací. Vyrovnávací kladky slouží, 

již podle jejich názvu, k vyrovnávání tahu u jednotlivých lan při práci mechanismu. Vodící 

kladka slouží pro udržení břemene v požadovaném směru. Oba druhy kladek se ukládají  

do pouzder nebo do valivých ložisek. [1] 

4.2.1. Ocelová lana 

Mezi nejběžněji používaná lana (obr. 9) ve strojírenském odvětví řadíme lana ocelová, 

která mohou být stejnosměrně vinutá nebo protisměrně vinutá. Stejnosměrně vinutá lana  

se vyznačují vyšší ohebností než lana protisměrná, dále vyšší životností a dokáží více odolávat 

abrazivnímu a únavovému opotřebení. Mezi jejich hlavní nevýhodu patří jejich tendence tvořit 

smyčky při odlehčení. Z toho důvodu je nutné u stejnosměrně vinutých lan zajistit trvalé 

zatížení. Proto se stejnosměrná lana používají především u výtahů, kde je trvalé zatížení 

vyvozeno hmotností kabiny a protizávažím. U jeřábů se běžně používají lana protisměrně 

vinutá. Výběr lana pro konkrétní zařízení musí být závislé na konstrukci zařízení a pracovních 

podmínkách lana. Lana dělíme na několik základních kategorií: 

 

obr.  8.: Schéma pojezdového ústrojí – kočky [8] 
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• Jednopramenná/Více pramenná lana 

• Lana typu Seal 

• Lana typu Seal-Warrington 

 Pro stavební zařízení, dopravní zařízení, stroje na zemní práce a tam, kde dochází  

k velkému otěru lana, se spíše používají lana se souběžným vinutím drátů v prameni – typy Seal 

nebo Warrington-Seal. Pokud na lano nejsou kladeny speciální požadavky z pohledu jeho 

ohybnosti a průměru kladek, můžeme použít nepsané pravidlo, které nám říká, že je vhodnější 

použít lano s menším počtem drátů. [1] 

Je doporučeno, aby lana, která pracují při značném dynamickém zatížení byla konstrukce 

Warrington-Seal. Lana vinutá souběžně (dráty, které jsou ve vrchní vrstvě pramene jsou vinuty 

stejným směrem jako prameny v povrchové vrstvě lana) se vyznačují vysokou ohebností  

a v porovnání s lany vinutými protisměrně větší životností. Mají ale tendenci se rozplétat při 

zatížení, proto se mohou používat pouze tam, kde je lano zabezpečeno proti „odtlačování“ 

(např. břemeno je zabezpečeno proti rotací kolem osy lana). Toto pravidlo neplatí  

pro nekroutivá a málo kroutivá lana. [1] 

4.2.2. Kladnice 

Jeřábová kladnice (obr. 10) je součást zdvihacího zařízení, které se používá ke zdvihání 

a přemisťování těžkých předmětů. Tímto zařízením se síla působící na hák rozkládá 

rovnoměrně pomocí soustavy kladek do jednotlivých lan. Celá kladnice je přitom zavěšena  

na laně, které se navíjí na lanový buben. Výhoda tohoto řešení spočívá v možnosti použití 

slabších lan. [1] 

obr.  9.: Jeřábová lana [9] 

obr.  10.: Jeřábová kladnice [10] 
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4.2.3. Háky 

Na háky (obr. 11) jsou zavěšovány upínací lana, řetězy, případně se mohou břemena 

zaháknout přímo na ně, jsou-li k tomu uzpůsobena. Pro háky je nejčastěji používaný materiál 

ušlechtilá ocel 12 020. Bývají buď kovové nebo lamelové. Jeřábové háky jsou vybaveny 

pojistkami, a rozdělujeme je na jednoduché (do nosnosti 32 t) a na dvojité (nosnost až   200 t). 

Do nosnosti 12,5 t, se u háků používá metrický závit. U háků s vyšší nosností nalezneme závit 

lichoběžníkový. [1] 

4.2.4. Lanový buben 

Na lanový buben se navíjí lano při zdvihání břemen a odvíjí se z něj při spouštění  

(obr. 12). Lanový buben má dvě části – hladkou a drážkovou. Nebo existují pouze hladké  

a pouze drážkové bubny. Hladké bubny se např. používají na navíjení lana v několika vrstvách. 

Lano se však rychleji opotřebuje. Drážkový buben zajištuje lepší navíjení lana s menším 

opotřebením. Buben bývá uložen jednou stranou na výstupním hřídeli převodovky, druhá strana 

je uložena ve valivém ložisku. Buben s převodovkou je poháněn samostatným elektromotorem. 

Samovolnému pohybu brání brzdový mechanizmus, uložený na vstupním hřídeli převodovky. 

[1]  

obr.  11.: Jeřábové háky [11] 

obr.  12.: Lanový buben [12] 
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4.3. Spojky 

Hřídelové spojky dělíme na nerozpojované (pevné a poddajné) a ovládané (kluzné  

a výsuvné). Užití pevných kotoučových spojek běžně najdeme u elektrického jeřábu a jsou 

vhodné pro těžký a velmi těžký provoz. [12] [10] 

Poddajné spojky se používají hlavně na spojení elektromotoru s hnaným hřídelem  

(u pojezdu). Drobnou nesouosost mezi hřídeli, převodovkou nebo hnaným mechanismem nám 

umožňují korigovat pružné čepové spojky. To je umožněno pomocí pružného elementu  

ve spojení části spojky, který tlumí i nárazy a vibrace. [12] [10] 

Díky kluzným spojkám, dokážeme předcházet poškození při překročení dovoleného 

krouticího momentu. [12] [10] 

4.4. Převodovka 

Převodovky jsou zařízení sloužící k transformaci vstupních otáček, krouticího momentu 

i smyslu otáčení hřídele (obr. 15). U zdvihacích zařízení jsou ozubené převody uloženy v pevné 

převodové skříni. Převodové skříně dělíme podle typu ozubených kol na převodovky: 

• s čelním soukolím 

• s kuželovým soukolím 

• s šroubovým soukolím 

• vzájemná kombinace 

obr.  14.: Tuhá spojka [14] obr.  13.: Pružná spojka [13] 

obr.  15.: Převodová skříň [15] 
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Převodové skříně jsou podle dělící roviny rozděleny na vodorovné a svislé. Vodorovné 

převodové skříně se používají pro zdvihová ústrojí, svislé pro pojíždění koček. Zároveň různá 

provedení převodovek závisí na druzích ozubení, a hlavně na rozsahu převodových poměrů.  

Většinou mají převod do pomala, tj. vstupní hřídel je rychloběžný a výstupní pomaloběžný,  

a jsou buď jednostupňové, nebo třístupňové. Materiál skříni je buď ze šedé litiny, nebo svařené 

z ocelových plechů. [5] [7] 

4.5. Brzdy 

4.5.1. Brzdový mechanismus 

Brzdový mechanismus je velmi důležitou součástí nejen zdvihového mechanismu  

pro bezpečný provoz a slouží k zastavení či zpomalení různých druhů pohybu jeřábu i jeho 

částí. Pro tyto účely jsou používány zejména kotoučové nebo čelisťové brzdy (obr. 16). [9] 

Z hlediska celkového rozložení a typu použitých mechanismů pojezdu může být brzda 

umístěna buď mezi motorem a převodovkou nebo může být integrovaná v pohonu (v případě 

motoru s kotvou nakrátko). Stejně jako v případě zdvihu platí, že brzda je stále v zabrzděném 

stavu a k jejímu odbrzdění dochází jen při chodu pohonu. [9] 

4.5.2. Odbrzďovače – ELHY 

Nejvíce používané jsou již zmiňované 

čelisťové brzdy, ovládané elektromagnetickým nebo 

elektrohydraulickým odbrzďovačem – tzv. ELHY 

(obr. 17). Nahradily v minulosti používané brzdové 

elektromagnety, jelikož ty vzhledem k jejich 

vlastnostem nevyhovovaly provozu (proudové rázy, 

časté poruchy). ELHY jsou napojeny paralelně 

s elektromotorem pohybového nebo zvedacího 

mechanismu. Při přerušení obvodu pákový systém 

s pružinami přitlačí čelisti na povrch bubnu. Méně 

často se používá brzdový mechanismus s pásovou 

brzdou. [1] 

obr.  16.: Brzdový mechanismus [16] 

obr.  17.: Odbrzďovač – ELHY [17] 
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Zdrojem tlaku v ELHY je rotační čerpadlo, poháněné trojfázovým elektromotorem, které 

je umístěné v pracovním válci pod pístem. Na píst může být dodatečně nasazeno regulační 

pružinové zařízení, díky čemuž lze dosáhnout obzvláště měkkého brždění. Lopatkové kolo 

rotačního čerpadla vyvíjí hydraulický tlak na spodní plochu pístu a tím i sílu, která se přenáší 

pomocí pístní tyče na pákové ústrojí brzdy. [1] 

4.6. Pojezdový mechanismus kočky 

Pojezdový mechanismus bývá většinou čtyřkolový, kde jsou 2 kola hnací a 2 jsou hnaná 

(obr. 18). Jednotlivé páry mohou být buď spřažené nebo nezávislé. Pokud jsou kola v páru, 

může být buď jedno posuvné nebo obě dvě pevná. V případě použití kol připevněných  

v rohových ložiscích (obr. 19) jsou tato kola pevná. Pojezdový mechanismus se tedy skládá  

z hnacích a hnaných pojezdových kol, jednoho nebo i více motorů, které přes převodovku 

přenášejí krouticí moment na hnací pojezdová kola a brzdy pojezdu. [2] [4] 

Tak jako každý mechanismus, musí být i pojezdový mechanismus kočky vybaven brzdou, 

která má za úkol zpomalení či úplné zastavení kočky. Důležité prvky jsou v tomto případě 

zubové spojky nebo kloubové hřídele, které se umisťují mezi převodovku a pojezdové kolo. 

Jejich úkol je, samozřejmě kromě přenosu kroutícího momentu, vyrovnávání nerovností 

pojezdové dráhy tak, aby síly, které nerovnosti vyvodily nebyly zachycovány převodovkou. [2] 

[4] 

Mechanismus pojezdu může mít různá konstrukční uspořádání. Použití jednoho 

centrálního pohonu, kdy je hřídel na výstupu z převodovky vedený do obou směrů, nám zajistí 

stejnoměrné otáčky hnacích pojezdových kol a předejde se tak příčení kol. V případě využití 

samostatného motoru pro každé hnací pojezdové kolo je nutno předejít příčení určitou formou 

řízení pohonů (např. využití frekvenčních měničů). [2] [4] 

4.6.1. Sestava pojíždějících kol 

V případě použití kol, která jsou připevněna na příčník pomocí rohových ložisek  

(obr. 19), sestava je tvořena samotným pojezdovým kolem, hřídelí a ložisky. Po sestavení 

musíme ložiska zajistit, to se prování např. KM maticemi a MB podložkami. Sestava hnacího 

pojezdového kola se od hnaného liší tím, že je připojeno na hřídel motoru pojezdu.  Pří použití 

obr.  18.: Kompletní sestava kočky [18] 
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pojíždějících kol, které jsou umístěny v kolových blocích, do samotné sestavy přibývá ještě 

kolový blok. U kolových bloků je i jiná montáž na samotný příčník bloku. [1] 

 

Pojezdová kola mohou mít jeden nebo dva nákolky. Nákolky jsou určeny k zachycování 

bočních sil kolmých k pojezdové dráze. Je nutné, aby mezi nákolkem a kolejnicí byla vůle  

s ohledem na nepřesnosti jeřábové dráhy a možné příčení jeřábu. [1] 

4.6.2. Brzda pojezdu 

Brzda pojezdu má stejnou funkci jako v případě zdvihu. V konstrukčním návrhu řešení 

mechanismu práce je použita brzda, která už je přímo součástí vybraného motoru pojezdu.  

Pro pojezd je brzdicí moment malý v porovnání s brzdicím momentem zdvihu. Není tedy nutné 

použití dvojčinné čelisťové brzdy. Jedná se o celkem běžné řešení, jehož největší výhodou  

je podstatné zmenšení zástavbových prostorů. [5] [7] 

4.6.3. Rám kočky 

Rám kočky bývá, v případě že kočka pojíždí po jednom nosníku, svařený z plechových 

tabulí. Na místech, které jsou náchylné na veliké zatížení jsou tabule adekvátně vyztuženy.  

U větších zdvihových mechanismů, které pojíždí po dvou nosnících už je lepším konstrukčním 

řešením použít 2 nosníky o průřezu U nebo třeba I jako nosný rám, který spojuje opět plechová 

tabule ke které je celý zdvihový a pojezdový mechanismus kočky připevněn. Rám kočky může 

být konstruovaný i jako platforma, po které se může eventuálně pohybovat pracovník. 

V takových případech musí rám mít například zábradlí nebo jiné ochranné  

prvky, aby nedocházelo k úrazům při provozu ale i při například opravě.   

4.7. Elektrovýbava 

Motory pojezdu i motor zdvihu jsou ovládány pomocí frekvenčního měniče, který bude 

umístěn v elektrokontejneru jeřábu. Frekvenční měnič (ani elektrokontejner) není v bakalářské 

práci řešen. [5]  

obr.  19.: Pojíždějící kolo [19] 
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5. Základní parametry 

Základní parametry jsem rozdělil pro lepší přehlednost do dvou kategorií na zadané 

parametry a na rozdělení do jednotlivých skupit podle ČSN 27 0103. [2] 

5.1. Zadané parametry 

Zadané parametry 
𝑃𝑜𝑗𝑒𝑧𝑑𝑜𝑣á 𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑘𝑜č𝑘𝑦 𝑣 30 [𝑚/𝑚𝑖𝑛] 

𝑍𝑑𝑣𝑖ℎ 𝑘𝑜č𝑘𝑦 𝐻 5 [𝑚] 
𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑛í 𝑛𝑜𝑠𝑛𝑜𝑠𝑡  𝑄 8 000 [𝑘𝑔] 

𝑅𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑧𝑑𝑣𝑖ℎ𝑢 𝑣𝑧 0,2 [𝑚/𝑠] 
tab.  1.: Zadané parametry 

• Jeřábová kočka bude pojíždět po dvou nosníkovém profilu 

• Jeřáb bude pracovat v montážní hale (vnitřní prostory) 

• Ve výpočetní hmotnosti kočky 𝑚𝑘 je pro výpočet uvažována i hmotnost lana  

a pojezdových kol včetně předběžné hmotnosti rámu. 

5.2. Rozdělení jeřábů do skupin dle ČSN 27 0103 

• Podle poměrného zatížení řadíme jeřáb do skupiny 1 - dílec s malou četností max. 

zatížení. 

• Skupina třídění jeřábů A1 – Provoz jeřábu je občasný, nikoliv pravidelný 

s přestávkami. 

• Klasifikace mechanismu M3 (Střední) 
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6. Návrh pojezdového mechanismu kočky 

V této kapitole budou dle literatury [1] a [2] navržena pojezdová kola a motor 

s převodovkou a integrovanou brzdou.   

6.1. Zatížení pojezdových kol 

Pojezdová kola jsou namáhána od břemene a vlastní tíhy mostu jeřábu, včetně jeřábové 

kočky a všech komponent. Rozložení hmotnosti jeřábu se předpokládá rovnoměrné na všechna 

kola jeřábu. Výpočetní hmotnost kladnice 𝐵 je navržena dle [1] str. 122. 

6.1.1. Zatížení působící na kola kočky 

 𝐹𝐾 = (𝑚𝐾 + 𝑄 + 𝐵) ∙ 𝑔 = (2 000 + 8 000 +  100) ∙ 9,81 = 99 081 𝑁 (1) 

• 𝑚𝐾 − 𝐻𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑘𝑜č𝑘𝑦 [𝑘𝑔] 

• 𝑄 − 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑛í 𝑑𝑜𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛á ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑏ř𝑒𝑚𝑒𝑛𝑒 [𝑘𝑔] 

• 𝐵 − 𝐻𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑘𝑙𝑎𝑑𝑛𝑖𝑐𝑒  [𝑘𝑔] 

• 𝑔 − 𝑇íℎ𝑜𝑣é 𝑧𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑒𝑛í [𝑚/𝑠2] 

6.1.2. Síla na jedno kolo kočky 

 𝐹𝐾1 =
𝐹𝐾

4
=

99 081

4
= 24 770,5 𝑁 = 2525,9 𝑘𝑝 (2) 

6.2. Návrh pojezdových kol 

Pro předběžný výpočet jsem volil rozměry 

pojezdových kol z [2] str. 192 dle tab. III-49 pro 

pojezdová kola pevně spojená s hřídelí. Volil jsem 

kolo, které má průměr dosedacích kol na kolejnici 

𝐷 = 250 𝑚𝑚. Dané kolo snese maximální zatížení 

3 100 𝑘𝑝 (obr. 20). 

• 𝐷 = 250 𝑚𝑚 

• 𝑑1 = 56 𝑚𝑚 

• 𝑑𝑘 = 36 𝑚𝑚 

• 𝐾 = 40 𝑚𝑚 

• 𝑎 = 50 𝑚𝑚 

• 𝑏 = 80 𝑚𝑚 

• 𝑚ℎ𝑛𝑎𝑐í = 39 𝑘𝑔 

• 𝑚ℎ𝑛𝑎𝑛é = 38 𝑘𝑔 

6.2.1. Materiál pojezdových kol 

Pro pojezdová kola jsem jako materiál volil litou ocel ČSN 42 2661.1, která se dle [2] str. 

185 pro pojezdová kola používá nejčastěji. Pokud jsou kola kovaná v zápustkách, používá  

se materiálu 11 600. Pouze pro ruční jeřáby je možno použít i litinových pojíždějících kol. 

obr.  20.: Rozměry pojezdového kola [20] 
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6.3. Výpočet pojezdových kol 

Ze zadání vycházím z toho, že jsou 2 kola hnací a 2 kola hnaná. Při výpočtu 

předpokládám, že zatěžovací síla od kočky je rovnoměrně rozložena mezi všechny čtyři kola, 

která jsou kontrolována na maximální únosnost. Výpočetní parametry uvažuji z předchozí 

kapitoly.  

6.3.1. Otáčky pojezdových kol 

 𝑛𝑘 =
𝑣

𝜋 ∙ 𝐷
=

30

𝜋 ∙ 0,25
= 38,2 𝑚𝑖𝑛−1 (3) 

• 𝑣 − 𝑅𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑜𝑗𝑒𝑧𝑑𝑢 𝑘𝑙𝑎𝑑𝑘𝑜𝑠𝑡𝑟𝑜𝑗𝑒 (𝑘𝑜č𝑘𝑦) [𝑚/𝑚𝑖𝑛]  

• 𝐷 − 𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑝𝑜𝑗𝑒𝑧𝑑𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑘𝑜𝑙 [𝑚] 

6.3.2. Výpočet součinitelů 

Součinitel počtu otáček 

Návrhový výpočet byl proveden dle [2] str. 185 

 𝑓𝑛 = √
33,3

𝑛𝑘

3

= √
33,3

38,2

3

= 0,96 (4) 

• 𝑛𝑘 − 𝑂𝑡áč𝑘𝑦 𝑝𝑜𝑗𝑒𝑧𝑑𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑘𝑜𝑙 [𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛] 

Součinitel trvanlivosti 

Návrhový výpočet byl proveden dle [4] str. 76 – tab. 8-9. Konstantu 𝑌 druhu provozu 

jsem vybíral pro lehký druh provozu zařízení. 

 𝑓ℎ = √
𝑌

500

3

= √
1000

500

3

= 1,26 (5) 

• 𝑌 − 𝐷𝑟𝑢ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑢 𝑧𝑎ří𝑧𝑒𝑛í [1] 

6.3.3. Maximální únosnost pojezdových kol 

Návrhový výpočet byl proveden dle [2] str. 185. Protože máme jiné otáčky kol  

než 𝑛 = 33 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛 a i trvanlivost je jiná než 𝑌 = 500 ℎ𝑜𝑑, musíme součinitel 𝑘 podělit 

součinitelem trvanlivosti pro střední provoz 𝑓ℎ. Součinitel 𝑘 je navržen podle tab. III-43. 

 𝐾𝑚𝑎𝑥 =
𝑘

𝑓ℎ
∙ 𝐷 ∙ 𝑏 ∙ 𝑓𝑛 =

8,826 ∙ 106

1,26
∙ 0,25 ∙ 0,04 ∙ 0,96 = 67 245,7 𝑁 (6) 

 𝐾𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝐹𝐾1  

 67 245,7 ≥ 29 430 → 𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒  
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6.4. Návrh motoru pro pojezd kočky 

6.4.1. Tažná síla kol 

Návrhový výpočet byl proveden dle [2] str. 255. 

 𝑇 =
(𝑚𝐾 + 𝑄 + 𝐵) ∙ 𝑔

𝑅
∙ (𝑒𝑜 + 𝑓č ∙ 𝑟) ∙ κ0 (7) 

 
𝑇 =

(2 000 + 8 000 + 100) ∙ 9,81

0,125
∙ (0,0007 + 0,02 ∙ 0,027) ∙ 2,15

= 2 113,2 𝑁 

 

• 𝑚𝐾 − 𝐻𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑘𝑜č𝑘𝑦 [𝑘𝑔] 

• 𝑄 − 𝐻𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑏ř𝑒𝑚𝑒𝑛𝑒 [𝑘𝑔] 

• 𝐵 − 𝐻𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑘𝑙𝑎𝑑𝑛𝑖𝑐𝑒  [𝑘𝑔] 

• 𝑔 − 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎č𝑛í 𝑧𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑒𝑛í [𝑚/𝑠2] 

• 𝑅 − 𝑃𝑜𝑙𝑜𝑚ě𝑟 𝑝𝑜𝑗íž𝑑ě𝑗í𝑐íℎ𝑜 𝑘𝑜𝑙𝑎 [𝑚] 

• 𝑟 − 𝑃𝑜𝑙𝑜𝑚ě𝑟 č𝑒𝑝𝑢 𝑝𝑜𝑗íž𝑑ě𝑗í𝑐íℎ𝑜 𝑘𝑜𝑙𝑎 [𝑚] 

• 𝑒𝑜 − 𝑆𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑣éℎ𝑜 𝑜𝑑𝑝𝑜𝑟𝑢 [𝑚] 

• 𝑓č − 𝑆𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 č𝑒𝑝𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑡ř𝑒𝑛í 𝑘𝑜𝑙 [1] 

• κ0 − 𝑆𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑝ří𝑑𝑎𝑣𝑛ý𝑐ℎ 𝑜𝑑𝑝𝑜𝑟ů [1] 

6.4.2. Potřebný výkon pojíždějícího motoru 

Celková mechanická účinnost motoru s převodovkou je η
𝑐

= 94% 

 𝑃 =
𝑇 ∙ 𝑣

1 000 ∙ 60 ∙ η
𝑐

=
2 113,2 ∙ 30

1 000 ∙ 60 ∙ 0,94
= 1,12 𝑘𝑊 (8) 

• 𝑣 − 𝑅𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑜𝑗𝑒𝑧𝑑𝑢 𝑘𝑙𝑎𝑑𝑘𝑜𝑠𝑡𝑟𝑜𝑗𝑒 (𝑘𝑜č𝑘𝑦) [𝑚/𝑚𝑖𝑛]  

• η
𝑐

− 𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á úč𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡 [%] 

• 𝑇 − 𝑇𝑎ž𝑛á 𝑠í𝑙𝑎 𝑘𝑜𝑙 [𝑁] 

6.4.3. Výpočet doby rozjezdu 

Návrhový výpočet byl proveden dle [2] str. 258–259. 

Vliv adhezní síly 

 𝐾𝑎𝑑ℎ =
(𝑚𝑘 + 𝑄 + 𝐵) ∙ 𝑔

𝑧
=

(2 000 + 8 000 + 100) ∙ 9,81

2
= 49 540,5 𝑁 (9) 

• 𝑚𝐾 − 𝐻𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑘𝑜č𝑘𝑦 [𝑘𝑔] 

• 𝑄 − 𝐻𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑏ř𝑒𝑚𝑒𝑛𝑒 [𝑘𝑔] 

• 𝐵 − 𝐻𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑘𝑙𝑎𝑑𝑛𝑖𝑐𝑒  [𝑘𝑔] 

• 𝑧 − 𝑃𝑜𝑚ě𝑟 𝑣š𝑒𝑐ℎ 𝑘𝑜𝑙 𝑘𝑢 𝑝𝑜č𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎá𝑛ě𝑛ý𝑐ℎ [1] 
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Doba rozjezdu kočky 

Součinitele 𝑘𝑇 , 𝑓, 𝛼 byly zvoleny dle [2] str. 258. 

 
𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛 =

𝛼 ∙ (𝑚𝑘 + 𝑄 + 𝐵) ∙ 𝑣

60 ∙ (𝐾𝑎𝑑ℎ ∙ 𝑓 − 𝑘𝑇 ∙ 𝑇)
=

1,1 ∙ (2 000 + 8 000 + 100) ∙ 30

60 ∙ (49 540,5 ∙ 0,15 − 1,35 ∙ 2 113,2 )
= 1,21 𝑠 

(10) 

→ 𝑉𝑜𝑙í𝑚 𝑡𝑎 = 2 𝑠 

• 𝑚𝐾 − 𝐻𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑘𝑜č𝑘𝑦 [𝑘𝑔] 

• 𝑄 − 𝐻𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑏ř𝑒𝑚𝑒𝑛𝑒 [𝑘𝑔] 

• 𝐵 − 𝐻𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑘𝑙𝑎𝑑𝑛𝑖𝑐𝑒  [𝑘𝑔] 

• 𝑣 − 𝑅𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑜𝑗𝑒𝑧𝑑𝑢 𝑘𝑙𝑎𝑑𝑘𝑜𝑠𝑡𝑟𝑜𝑗𝑒 (𝑘𝑜č𝑘𝑦) [𝑚/𝑚𝑖𝑛]  

• 𝑇 − 𝑇𝑎ž𝑛á 𝑠í𝑙𝑎 𝑘𝑜𝑙 [𝑁] 

• 𝐾𝑎𝑑ℎ − 𝐴𝑑ℎ𝑒𝑧𝑛í 𝑠í𝑙𝑎 𝑛𝑎 𝑘𝑜𝑙𝑒𝑐ℎ [𝑁] 

• 𝛼 − 𝑆𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑧𝑎ℎ𝑟𝑛𝑢𝑗í𝑐í 𝑧𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑣á𝑛í 𝑟𝑜𝑡𝑢𝑗í𝑐í𝑐ℎ ℎ𝑚𝑜𝑡 [1] 

• 𝑓 − 𝑆𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑡ř𝑒𝑛í 𝑚𝑒𝑧𝑖 ℎ𝑛𝑎𝑐í𝑚𝑖 𝑘𝑜𝑙𝑦 𝑎 𝑘𝑜𝑙𝑒𝑗𝑛𝑖𝑐í 𝑝ř𝑖 𝑟𝑜𝑧𝑗𝑒𝑧𝑑𝑢 [1] 

• 𝑘𝑇 − 𝐵𝑒𝑧𝑝𝑒č𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑣𝑧ℎ𝑙𝑒𝑑𝑒𝑚 𝑘 𝑡𝑎ž𝑛é 𝑠í𝑙𝑒 [1] 

6.4.4. Předběžná volba elektromotoru 

Dle vypočítaného potřebného výkonu motoru pro pojezd kočky, předběžně volím motor 

s převodovkou 𝐹𝐴67 𝐷𝑅𝑁 100𝐿4 od výrobce SEW Eurodrive, abych mohl dále propočítat  

a ověřit, jaký je skutečný výkon potřebného elektromotoru [7].  

𝑺𝑬𝑾 𝑬𝒖𝒓𝒐𝒅𝒓𝒊𝒗𝒆 𝑭𝑨𝟔𝟕 𝑫𝑹𝑵 𝟏𝟎𝟎𝑳𝟒 
𝐽𝑚𝑒𝑛𝑜𝑣𝑖𝑡ý 𝑣ý𝑘𝑜𝑛 𝑃 3 [𝑘𝑊] 
𝑂𝑡áč𝑘𝑦 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑢 𝑛𝑚 1456 [𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛] 

𝑉ý𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛í 𝑜𝑡áč𝑘𝑦 𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣𝑘𝑦 𝑛𝑝 66 [𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛] 

𝑃ř𝑒𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣ý 𝑝𝑜𝑚ě𝑟 𝑖 22,05 [1] 
𝑉ý𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛í 𝑘𝑟𝑜𝑢𝑡í𝑐í 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑀𝑁2 430 [𝑁𝑚] 

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑒𝑡𝑟𝑣𝑎č𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑢 𝐽 111,6 ∙ 10−4 [𝑘𝑔𝑚2] 

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛íℎ𝑜 ℎří𝑑𝑒𝑙𝑒 𝑑𝑚𝑝 40 [𝑚𝑚] 

𝐽𝑚𝑒𝑛𝑜𝑣𝑖𝑡ý 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑢 𝑀𝑛 19,7 [𝑁𝑚] 
𝑆𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑣é 𝑝ř𝑒𝑡íž𝑖𝑡𝑒𝑙𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝜒 3,4 [1] 

tab.  2.: Parametry elektromotoru SEW Eurodrive 

6.4.5. Rozběh motoru 

Při rozběhu musí motor překonávat statický moment břemena včetně pasivních odporů, 

moment zrychlujících sil sesuvných hmot a moment zrychlujících sil rotujících hmotností. 

Moment pasivních odporů 

 𝑀𝑡 = 𝑇 ∙
𝑅

𝑖 ∙ η
𝑐

= 2 113,2 ∙
0,125

22,05 ∙ 0,94
= 12,5 𝑁𝑚 (11) 

• 𝑇 − 𝑇𝑎ž𝑛á 𝑠í𝑙𝑎 𝑘𝑜𝑙 [𝑁] 

• 𝑖 − 𝑃ř𝑒𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣ý 𝑝𝑜𝑚ě𝑟 [1] 

• 𝑅 − 𝑃𝑜𝑙𝑜𝑚ě𝑟 𝑝𝑜𝑗íž𝑑ě𝑗í𝑐íℎ𝑜 𝑘𝑜𝑙𝑎 [𝑚] 



19 

 

Zrychlující síla 

 𝐹𝑧𝑝 = 𝐹𝑘 ∙
𝑣 

60 ∙ 𝑔 ∙ 𝑡𝑎
= 99 081 ∙

30

60 ∙ 9,81 ∙ 2
= 2 525 𝑁 (12) 

• 𝑡𝑎 − 𝑍𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛á 𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑟𝑜𝑧𝑗𝑒𝑧𝑑𝑢 [𝑠] 

• 𝑣 − 𝑅𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑜𝑗𝑒𝑧𝑑𝑢 𝑘𝑙𝑎𝑑𝑘𝑜𝑠𝑡𝑟𝑜𝑗𝑒 (𝑘𝑜č𝑘𝑦) [𝑚/𝑚𝑖𝑛]  

• 𝐹𝐾 − 𝑍𝑎𝑡íž𝑒𝑛í 𝑝ů𝑠𝑜𝑏í𝑐í 𝑛𝑎 𝑣š𝑒𝑐ℎ𝑛𝑎 𝑘𝑜𝑙𝑎 𝑘𝑜č𝑘𝑦 [𝑁] 

Moment zrychlujících sil posuvných hmot 

 𝑀𝑧𝑝 = 𝐹𝑧𝑝 ∙
𝑅

𝑖 ∙ η
𝑐

= 2 525 ∙
0,125

22,05 ∙ 0,94
= 14,9 𝑁𝑚 (13) 

• 𝑅 − 𝑃𝑜𝑙𝑜𝑚ě𝑟 𝑝𝑜𝑗íž𝑑ě𝑗í𝑐íℎ𝑜 𝑘𝑜𝑙𝑎 [𝑚] 

• η
𝑐

− 𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á úč𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡 [%] 

• 𝑖 − 𝑃ř𝑒𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣ý 𝑝𝑜𝑚ě𝑟 [1] 

• 𝐹𝑧𝑝 − 𝑍𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑢𝑗í𝑐í 𝑠í𝑙𝑎 [𝑁] 

Moment zrychlujících sil rotačních hmot 

 𝑀𝑧𝑟 = 2 ∙ 𝛽 ∙ 𝐽 ∙
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑚

60 ∙ 𝑡𝑎
= 2 ∙ 1,35 ∙ 0,01116 ∙

2 ∙ 𝜋 ∙ 1456

60 ∙ 2
= 2,29 𝑁𝑚 (14) 

• 𝐽 − 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑒𝑡𝑟𝑣𝑎č𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑢 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] 

• 𝛽 − 𝑠𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢 𝑠𝑒𝑡𝑟𝑣𝑎č𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 −  𝑏𝑟𝑧𝑑𝑜𝑣ý 𝑘𝑜𝑡𝑜𝑢č 𝑛𝑎 𝑜𝑠𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑢 [1]  

• 𝑡𝑎 − 𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑟𝑜𝑧𝑗𝑒𝑧𝑑𝑢 [𝑠] 

• 𝑛𝑚 − 𝑂𝑡áč𝑘𝑦 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑢 [𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛] 

Rozběhový moment motoru 

Výsledné momenty se sečtou a provede se kontrola rozběhového momentu pomocí 

součinitele momentové přetížitelnosti  𝜒 (poměr maximálního momentu ku momentu 

nominálnímu). 

 𝑀𝑟𝑜𝑧𝑏 = 𝑀𝑡 + 𝑀𝑧𝑝 + 𝑀𝑧𝑟 = 12,5 + 14,9 + 2,29 = 29,69 𝑁𝑚 (15) 

6.4.6. Spouštěcí moment motoru 

Návrh byl proveden dle [4] str.65. Spouštěcí moment motoru musí být větší nebo minimálně 

roven momentu rozběhovému. Pro výpočet jsem použil součinitel momentové přetížitelnosti 

𝜒 podle katalogu výrobce.  

 𝑀𝑟𝑜𝑧𝑏 ≤ 𝑀𝑠𝑝 (16) 

 𝑀𝑟𝑜𝑧𝑏 ≤ 𝑀𝑛 ∙ 𝜒  

 29,69 ≤ 19,7 ∙ 3,4  

 29,69 ≤ 66,98 → 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒  
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6.4.7. Skutečný výkon motoru 

 𝑃𝑁 =
𝑀𝑁 ∙ 𝑛𝑚

30
𝜋 ∙ 1 000

=
19,7 ∙ 1456

30
𝜋 ∙ 1 000

= 3 𝑘𝑊 (17) 

• 𝑀𝑁 − 𝐽𝑚𝑒𝑛𝑜𝑣𝑖𝑡ý 𝑘𝑟𝑜𝑢𝑡í𝑐í 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 [𝑁𝑚] 

• 𝑛𝑚 − 𝑂𝑡áč𝑘𝑦 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑢 [𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛] 

6.4.8. Úhel vychýlení břemene při rozjezdu 

Skutečná pojezdová rychlost 

 𝑣𝑠𝑘 = 𝑛𝑝 ∙ 𝜋 ∙ 𝐷 = 47 ∙ 𝜋 ∙ 0,25 = 36 𝑚/𝑚𝑖𝑛 (18) 

• 𝐷 − 𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑝𝑜𝑗𝑒𝑧𝑑𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑘𝑜𝑙 [𝑚] 

• 𝑛𝑝 − 𝑉ý𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛í 𝑜𝑡áč𝑘𝑦 𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣𝑘𝑦 [𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛] 

Zrychlení při pojezdu 

 𝑎𝑝 =
𝑣𝑠𝑘

60 ∙ 𝑡𝑎
=

36

60 ∙ 2
= 0,3 𝑚/𝑠2 (19) 

• 𝑣𝑠𝑘 − 𝑆𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛á 𝑝𝑜𝑗𝑒𝑧𝑑𝑜𝑣á 𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 [𝑚/𝑠] 

• 𝑡𝑎 − 𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑟𝑜𝑧𝑗𝑒𝑧𝑑𝑢 [𝑠] 

 𝛾𝑣 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑎𝑝

𝑔
) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

0,3

9,81
) =  1,75° (20) 

 𝛾𝑣 ≤ 6° → 𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒  

Pokud by úhel vychýlení břemene při rozjezdu kočky překročil hodnotu 6°, mohlo  

by dojít k dotyku mezi lanem a rámem kočky, což by způsobovalo větší opotřebení lana  

a podstatně by snížilo jeho celkovou životnost [2]. 

6.4.9. Volba motoru 

Zvolený motor s převodovkou FA 67 DRN 100L4 od výrobce SEW Eurodrive splňuje 

podmínku spouštěcího momentu motoru a také vyhovuje podmínce pro vychýlení břemene  

při rozjezdu kočky (obr. 21).  

obr.  21.: Schéma motoru SEW Eurodrive [21] 
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6.5. Brzdění při pojíždění kočky 

Vypočítaná hodnota doby brzdění 𝑡𝑏 musí ležet mezi hodnotou doby zastavení  

bez brzdění 𝑡𝑚𝑎𝑥 a mezi hodnotou doby 𝑡𝑚𝑖𝑛 při které může dojít ke klouzání pojezdových kol.  

 𝑡𝑏 = (𝑡𝑚𝑖𝑛 ÷ 𝑡𝑚𝑎𝑥) (21) 

6.5.1. Doby zastavení mechanismu kočky 

Návrhový výpočet byl proveden dle [1] str. 273 

Minimální doba 

 𝑡𝑚𝑖𝑛 =
𝑎𝑠 ∙ 𝑣

30 ∙ 𝑔 ∙ (𝑓𝑠 + 𝑝)
=

1,1 ∙ 30

30 ∙ 9,81 ∙ (0,13 + 0,005)
= 0,83 𝑠 (22) 

• 𝑎𝑠 − 𝑆𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑣𝑙𝑖𝑣𝑢 𝑖𝑛𝑒𝑟č𝑛íℎ𝑜 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢 𝑟𝑜𝑡𝑢𝑗í𝑐í𝑐ℎ ℎ𝑚𝑜𝑡 [1] 

• 𝑣 − 𝑅𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑜𝑗𝑒𝑧𝑑𝑢 𝑘𝑜č𝑘𝑦 [𝑚/𝑚𝑖𝑛]  

• 𝑓𝑠 − 𝑆𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑡ř𝑒𝑛í 𝑘𝑜𝑙 [1] 

• 𝑝 − 𝑆𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑗íž𝑑ě𝑗í𝑐í𝑐ℎ 𝑜𝑑𝑝𝑜𝑟ů [1] 

• 𝑔 − 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎č𝑛í 𝑧𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑒𝑛í [𝑚/𝑠2] 

Maximální doba 

Návrhový výpočet byl proveden dle [2] str. 275 s ohledem na pasivní odpory. Námi 

uvažovaný jeřáb se nachází uvnitř budovy, takže zanedbávám vlivy odporů větru. 

 𝑡𝑚𝑎𝑥 =

𝐹𝐾 ∙ 𝑣
60 ∙ 𝑔 ∙

𝑅
𝑖 ∙ η𝑐 + 2 ∙ 𝛽 ∙ 𝐽 ∙

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛
60

𝑇 ∙
𝑅
𝑖 ∙ η𝑐

 (23) 

 𝑡𝑚𝑎𝑥 =

99 081 ∙ 30
60 ∙ 9,81 ∙

0,125
22,05

∙ 0,94 + 2 ∙ 1,35 ∙ 0,01116 ∙
2 ∙ 𝜋 ∙ 1 456

60

2 113,2 ∙
0,125
22,05

∙ 0,94
= 2,27 𝑠  

 𝑡𝑏 = (0,83 ÷ 2,79) → 𝑉𝑜𝑙í𝑚 𝑡𝑏 = 2 𝑠  

6.5.2. Úhel vychýlení břemene při brzdění 

 𝑎𝑝𝑏 =
𝑣𝑠𝑘

60 ∙ 𝑡𝑏
=

36

60 ∙ 2
= 0,3 𝑚/𝑠2 (24) 

• 𝑣𝑠𝑘 − 𝑆𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛á 𝑝𝑜𝑗𝑒𝑧𝑑𝑜𝑣á 𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 [𝑚/𝑚𝑖𝑛] 

• 𝑡𝑎 − 𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑏𝑟𝑧𝑑ě𝑛í [𝑠] 

 𝛾𝑣𝑏 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑎𝑝𝑏

𝑔
) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

0,3

9,81
) =  1,75° (25) 

 𝛾𝑣𝑏 ≤ 6° → 𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒  
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7. Návrh kladkostroje kočky 

7.1. Návrh kladkostroje 

Pro dosažení převodu mezi hákem a bubnem jsem volil 3 kladkovou kladnici  

se zdvojeným lanovým převodem. Ze schématu (obr. 22) lze vidět, že při tomto konstrukčním 

uspořádání, se z bubnu odvíjejí dvě lanové větve zároveň Návrh kladkostroje, lana a kladek 

jsem provedl dle [2] str. 154. Jedná se o kladkostroj se čtyřmi nosnými průřezy lana.  

7.1.1. Výpočet převodu kladkostroje 

 𝑖𝑘𝑙 =
𝑛𝑝

2
=

4

2
= 2 [1] (26) 

• 𝑛𝑝 − 𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑛𝑜𝑠𝑛ý𝑐ℎ 𝑝𝑟ůř𝑒𝑧ů [1]  

7.1.2. Celková účinnost kladkostroje 

Účinnost lanového převodu je vypočítána pro uspořádání, které je zobrazeno  

na obr. 22. Při výpočtu účinnosti se zohledňuje také způsob uložení kladek. V našem případě 

budou kladky uloženy pomocí valivých ložisek. Při výpočtu je již nezbytné mít představu  

o konstrukčním uspořádání mechanismu, především jaký bude použit druh převodu. Dále bude 

při výpočtu uvažován tzv. zdvojený převod. 

 ηK =
1 − η

kl

np1

np1 ∙ (1 − nk1)
=

1 − 0,982

2 ∙ (1 − 0,98)
= 0,99 = 99 % (27) 

• 𝑛1 − 𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟ůř𝑒𝑧ů 𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑣 𝑗𝑒𝑑𝑛é 𝑣ě𝑡𝑣𝑖 [1]  

• ηkl − Úč𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑙𝑎𝑛𝑜𝑣é 𝑘𝑙𝑎𝑑𝑘𝑦 𝑢𝑙𝑜ž𝑒𝑛á 𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑣ý𝑐ℎ 𝑙𝑜ž𝑖𝑠𝑘á𝑐ℎ [1]  

obr.  22.: Schéma kladkostroje [22] 
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7.2. Návrh lana 

7.2.1. Jmenovité zatížení lana 

Při výpočtu se zavádí předpoklad dle ČSN 27 0100, který nezahrnuje vlastní hmotnost 

lana, pokud je zdvih menší než 20 m. Statická síla v laně je vyvolána hmotností břemene 𝑄  

a hmotností zvedaných s břemenem 𝐵. Do výpočtu je také třeba uvažovat účinnost lanového 

převodu. Počet větví lanového převodu 𝑧𝑣 je závislý na konstrukčním uspořádání, v našem 

případě je roven 2 [2]. 

 𝐹𝐿 =
𝑄 + 𝐵

𝑧𝑣 ∙ 𝑛𝑝1
∙

𝑔

𝜂𝐾
=

8 000 + 100

2 ∙ 2
∙

9,81

0,99
= 20 066 𝑁 (28) 

• 𝑄 − 𝐻𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑏ř𝑒𝑚𝑒𝑛𝑒 [𝑘𝑔] 

• 𝐵 − 𝑃ř𝑒𝑑𝑝𝑜𝑘𝑙á𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑘𝑙𝑎𝑑𝑛𝑖𝑐𝑒 [𝑘𝑔] 

• 𝑔 − 𝑇íℎ𝑜𝑣é 𝑧𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑒𝑛í 

• 𝑧𝑣 − 𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑣ě𝑡𝑣í 𝑙𝑎𝑛𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑑𝑢[1] 

• 𝜂𝐾 − Úč𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑑𝑢 [%] 

• 𝑛1 − 𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟ůř𝑒𝑧ů 𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑣 𝑗𝑒𝑑𝑛é 𝑣ě𝑡𝑣𝑖 [1]  

7.2.2. Výběr lana 

Minimální únosnost lana 

Minimální součinitel bezpečnosti lana 𝑧𝑝 byl zvolen podle [3] str. 6 – tab. 1, skupina M3  

 𝐹𝑚𝑖𝑛 = 𝐹𝐿 ∙ 𝑧𝑝 = 20 066 ∙ 3,55 = 71 234,3 𝑁 (29) 

• 𝐹𝐿 − 𝐽𝑚𝑒𝑛𝑜𝑣𝑖𝑡é 𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í 𝑙𝑎𝑛𝑎 [𝑁] 

• 𝑧𝑝 − 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚á𝑙𝑛í 𝑠𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑧𝑝𝑒č𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑙𝑎𝑛𝑎 [1] 

Součinitel výběru lana 

 𝑐 = √
𝑧𝑝

𝐾𝑙 ∙ 𝑅0
= √

3,55

0,33 ∙ 1 770
= 0,08 (30) 

• 𝑅0 − 𝑃𝑒𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣 𝑡𝑎ℎ𝑢 𝑑𝑟á𝑡𝑢 𝑙𝑎𝑛𝑎 [𝑀𝑃𝑎] 

• 𝐾𝑙 − 𝐸𝑚𝑝𝑖𝑟𝑖𝑐𝑘ý 𝑠𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚á𝑙𝑛í ú𝑛𝑜𝑠𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑙𝑎𝑛𝑎 [1] 

• 𝑧𝑝 − 𝑆𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚á𝑙𝑛í 𝑏𝑒𝑧𝑝𝑒č𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑙𝑎𝑛𝑎 [1] 

Výpočet průměrů lana 

 𝑑𝑚𝑖𝑛 = 𝑐 ∙ √𝐹𝐿 = 0,08 ∙ √20 066 = 11,33 𝑚𝑚 (31) 

 𝑑𝑚𝑎𝑥 = 𝑑𝑚𝑖𝑛 ∙ 1,25 = 11,33 ∙ 1,25 = 14,16 𝑚𝑚 (32) 

• 𝐹𝐿 − 𝐽𝑚𝑒𝑛𝑜𝑣𝑖𝑡é 𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í 𝑙𝑎𝑛𝑎 [𝑁] 

• 𝑐 − 𝑆𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑣ý𝑏ě𝑟𝑢 𝑙𝑎𝑛𝑎 [1] 
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7.2.3. Volba druhu lana 

Šestipramenné ocelové lano SEAL-WARRINGTON – 216 drátů (6 x 36) s duší (49 drátů) 

• 𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑙𝑎𝑛𝑎: 𝑑𝑙 = 14 𝑚𝑚 

• 𝐻𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡:  𝑚𝑙 = 0,820 𝑘𝑔/𝑚3 

• 𝐽𝑚𝑒𝑛𝑜𝑣𝑖𝑡á ú𝑛𝑜𝑠𝑛𝑜𝑠𝑡: 𝐹𝑆 = 158 𝑘𝑁 

• 𝐽𝑚𝑒𝑛𝑜𝑣𝑖𝑡á 𝑝𝑒𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑑𝑟á𝑡𝑢: 𝑅𝑙 = 1770 𝑀𝑃𝑎 

Jedná se o lano, které je vinuté souběžným 

způsobem. Prameny mají vnější vrstvu drátů větších 

průměrů. Jsou odolná proti otěru. Tato lana jsou 

ohebná a snášejí velké příčné tlaky na lanových 

bubnech a kladkách (obr. 23).  

 

 

7.2.4. Součinitel bezpečnosti lana 

Součinitel bezpečnosti vybraného lana, musí být roven nebo v lepším případě být větší, 

než minimální součinitel bezpečnosti lana 𝑧𝑝 použitý ve vztahu (29). 

 𝑧𝑝𝑠𝑘 =
𝐹𝑆

𝐹𝐿
=

158 000

20 066
= 7,87 (33) 

 𝑧𝑝𝑠𝑘 ≥ 𝑧𝑝 (34) 

 7,87 ≥ 3,55 → 𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒  

  

obr.  23.: Lano Warrington Seal 216 (6 x 36) [23] 
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8. Návrhové výpočty kladek 

Při výpočtu průměrů vodících, resp. vyrovnávacích kladek se nejdříve určí tzv. základní 

průměr kladek. Tento průměr se stanoví na základě průměru lana 𝑑𝑙, a součinitele pro vodící, 

resp. vyrovnávací kladku 𝛼𝑘. Tyto součinitele jsou voleny pro skupinu jeřábů III (dnes již 

neplatné rozdělení). Dalším krokem je výpočet jmenovitého průměru kladek. Jmenovitý průměr 

se určí jako rozdíl základního průměru kladek a průměru lana. Tento průměr se následně 

normalizuje. 

Hodnota 𝛼𝑘 byla navržena podle [13] str.2, pro skupinu třídění jeřábů A1 a klasifikaci 

mechanismu M3. 

Základní průměr roztečné kružnice vodící kladky: 

 𝐷𝑣𝑚𝑖𝑛 = 𝛼𝑘1 ∙ 𝑑𝑙 = 24 ∙ 14 = 336 𝑚𝑚 (35) 

Jmenovitý průměr vodící kladky: 

 𝐷𝑣 = 𝐷𝑣𝑚𝑖𝑛 − 𝑑𝑙 = 336 − 14 = 322 𝑚𝑚 →  𝐷𝑣 = 355 𝑚𝑚 (36) 

Základní průměr roztečné kružnice vyrovnávací kladky: 

 𝐷𝑟𝑚𝑖𝑛 = 𝛼𝑘2 ∙ 𝑑𝑙 = 16 ∙ 14 = 224 𝑚𝑚 (37) 

Jmenovitý průměr vodící vyrovnávací kladky: 

 𝐷𝑟 = 𝐷𝑟𝑚𝑖𝑛 − 𝑑𝑙 = 224 − 14 = 210 𝑚𝑚 →  𝐷𝑣 = 250 𝑚𝑚 (38) 

8.1. Hlavní rozměry lanové drážky 

Výpočet níže uvedených hlavních rozměrů lanové drážky (obr. 24) je proveden podle [13]. 

 

 

 

obr.  24.: Schéma kladkové drážky [24] 
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Poloměr drážky věnce: 

 𝑟𝑣 = (0,53 ÷ 0,56) ∙ 𝑑𝑙 = 0,53 ∙ 14 = 7,42 𝑚𝑚 (39) 

Hloubka drážky věnce: 

 𝑏𝑣 = (3 ÷ 3,5) ∙ 𝑟 = 3 ∙ 7,42 = 22,26 𝑚𝑚 (40) 

𝐷𝑟áž𝑘𝑎 𝑘𝑙𝑎𝑑𝑘𝑦 𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑅𝑜𝑧𝑚ě𝑟𝑦 𝑑𝑟áž𝑘𝑦 
𝑂𝑧𝑛𝑎č𝑒𝑛í 𝑅 𝑑𝑙 𝑎 𝑏 𝑐 𝑒 𝑅1 𝑅2 𝑅3 

8 7,5 14 38 26 7,5 1 12 3 2,5 
tab.  3.: Rozměry drážky kladek 
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9. Návrhové výpočty bubnu 

Při výpočtu jmenovitého průměru lanového bubnu jsem postupoval stejně, jako při 

výpočtu jmenovitých průměrů vodících a vyrovnávacích kladek. 

Rozměry bubnu: 

 𝐷1 = 𝛼𝑘1 ∙ 𝑑𝑙 = 22 ∙ 14 = 308 𝑚𝑚 (41) 

Jmenovitý průměr bubnu: 

 𝐷𝐵 = 𝐷1 − 𝑑𝑙 = 308 − 14 = 294 𝑚𝑚 →  𝐷𝐵 = 315 𝑚𝑚  (42) 

9.1. Počet závitů na polovině bubnu 

Nejprve je třeba určit délku lana za pomocí převodu kladkostroje a zdvihu kočky. K délce 

bubnu dále musíme připočítat cca 2–3 závěrné závity lana na každé straně, které nám slouží  

pro uchycení lana k bubnu pomocí příložek. Díky tření v těchto závěrných závitech jsou 

odlehčeny šrouby pro uchycení lana v případě, že hák je v nejnižší poloze. 

Průměr bubnu 𝐷𝐵 byl zvolen dle [2] str. 95, tak aby platilo, že 𝐷1 ≤ 𝐷𝐵 → S ohledem  

na zástavbové prostory jsem zvolil normalizovaný průměr 𝐷𝐵 = 315 𝑚𝑚 (40). 

 𝐿𝐿 = 𝑖𝑘𝑙 ∙ 𝐻 = 2 ∙ 5 = 10 𝑚 (43) 

• 𝑖𝑘𝑙 − 𝐿𝑎𝑛𝑜𝑣ý 𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑑 𝑘𝑙𝑎𝑑𝑘𝑜𝑠𝑡𝑟𝑜𝑗𝑒 [1] 

• 𝐻 − 𝑍𝑑𝑣𝑖ℎ 𝑘𝑜č𝑘𝑦 [𝑚] 

 𝑧1 =
𝐿𝐿

𝜋 ∙ 𝐷𝐵
+ 𝑛𝑧𝑧 =

10

𝜋 ∙ 0,315
+ 2 = 12,1 → 𝑣𝑜𝑙í𝑚 𝑧1𝑠𝑘 = 13 (44) 

• 𝑛𝑧𝑧 − 𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑧á𝑣ě𝑟𝑛ý𝑐ℎ 𝑧á𝑣𝑖𝑡ů 𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑛𝑎 𝑏𝑢𝑏𝑛𝑢 [1] 

• 𝐿𝐿 − 𝑁𝑎𝑣í𝑗𝑒𝑛í 𝑑é𝑙𝑘𝑎 𝑙𝑎𝑛𝑎 [𝑚] 

Rozměry drážkované části bubnu (obr. 25) jsou zvoleny dle [4] str. 39 – tab. 6-6 

(odpovídá doporučeným rozměrům dle ČSN 27 1820). Úhel náběhu lana na buben (úchylka 

osy lana od roviny stoupání drážky) nemá být větší než 4° 

 

• 𝑑 = 14 𝑚𝑚 

• 𝑅𝑑 = 7,5 𝑚𝑚 

• 𝑎𝑏 = 4 𝑚𝑚 

• 𝑡𝑑 = 16 𝑚𝑚 

• 𝑟 = 2 𝑚𝑚 

 

 

obr.  25.: Rozměry drážek v bubnu [25] 
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9.2. Celková délka bubnu 

Buben se skládá dohromady ze 3 částí:  

a) Krajní část – Část bubnu, která je hladká a slouží k uchycení lana pomocí příložek. 

Buben má tyto části dvě, na každé straně jednu. Délka se volí přibližně 4𝑡𝑑 [4]. 

𝑉𝑜𝑙í𝑚 𝑑é𝑙𝑘𝑢 𝐿1 = 77 𝑚𝑚 

b) Střední část – její délka musí odpovídat přibližně rozteči vodicích kladek v kladnici, na 

které lano nabíhá, aby nebyly překročeny dovolené úhly náběhu v horní poloze kladnice 

[4]. 

𝑉𝑜𝑙í𝑚 𝑑é𝑙𝑘𝑢 𝐿2 = 70 𝑚𝑚 

c) Závitová část – Délka závitové části poloviny bubnu L je dána počtem závitů a roztečí 

drážek [4]. 

 𝐿 = 𝑧1𝑠𝑘 ∙ 𝑡𝑑 = 13 ∙ 16 = 208 𝑚𝑚 (45) 

• 𝑡𝑑 − 𝑟𝑜𝑧𝑡𝑒č 𝑑𝑟áž𝑒𝑘 𝑛𝑎 𝑏𝑢𝑏𝑛𝑢 [𝑚𝑚] 

• 𝑧1𝑠𝑘 − 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑧á𝑣𝑖𝑡ů [−] 

Celková délka se stanoví jako součet výše vypočítaných délek (obr. 26). Jednotlivé délky 

jsou zakresleny v obr. 26. Do celkové délky lanového bubnu se také zahrnuje tzv. střední část 

bubnu (označena jako 𝐿2). Tato část je stejně jako koncová část bubnu hladká. Délka střední 

části bubnu se volí s ohledem na osovou vzdálenost vodících kladek v kladnici [4]. 

 𝐿𝐵 = (2 ∙ 77) + (2 ∙ 208) + 70 = 640 𝑚𝑚 (46) 

 

 

 

 

 

 

 

Lanový buben bude na jedné straně uložen pomocí bubnové spojky na výstupní hřídeli 

převodovky, kde bude kroutící moment přenášený pomocí pera. Na straně druhé bude opět 

pomocí bubnové spojky uchycený v ložiskovém domku 𝐹𝑆𝑁𝐿 517 od firmy SKF [16]. 

V ložiskovém domku bude ložisko s označením 22217 𝐸𝐾 od firmy SKF [17]. Jedná se  

o dvouřadé soudečkové ložisko s parametry: 

• 𝐶𝑠 = 291 𝑘𝑁 

• 𝐶0 = 325 𝑘𝑁 

Radiální zatížení ložiska bubnu odpovídá jmenovitému zatížení lana (28), protože ložiska 

jsou použita dvě a buben je dvoulanový 𝐹𝑟𝑎𝑑 = 𝐹𝐿 = 20 066 𝑁. Axiální zatížení ložisek 

uvažuji jako 10% ze zatížení radiálního: 

obr.  26.: Lanový buben [26] 
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 𝐹𝑎𝑥 = 0,1 ∙ 20 066 = 2 006,6 𝑁 (47) 

Výpočty trvanlivostí ložisek byly zkontrolovány ve výpočetním online softwaru výrobce 

SKF [14]. Vybraná ložiska vyhovují. 

9.3. Výpočet příložek bubnu 

K uchycení konců lana do tzv. závěrných závitů lana jsou používány příložky (obr. 27). 

Jsou upevněny pomocí šroubů na krajní hladké části bubnu. Je třeba kontrolovat šrouby na ohyb 

a na celkové napětí. Veškeré potřebné výpočty, konstanty a kontroly byly navrženy podle [2] 

str. 85-86. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.1. Úhel opásání 

 𝛼𝑏 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑧𝑧 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 2 = 12,57 𝑟𝑎𝑑 (48) 

• 𝑛𝑧𝑧 − 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑛í 𝑧á𝑣𝑖𝑡𝑦 𝑛𝑎 𝑏𝑢𝑏𝑛𝑢 [1] 

9.3.2. Tažná síla v laně v místě uchycení 

 𝐹0 =
𝐹𝐿

𝑒𝜇∙𝛼𝑏
=

20 066

2,7180,13∙12,57
= 3 916 𝑁 (49) 

• 𝑒 − 𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟𝑜𝑣𝑜 čí𝑠𝑙𝑜 [1] 

• 𝜇 − 𝑠𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑡ř𝑒𝑛í 𝑙𝑎𝑛𝑜 − 𝑏𝑢𝑏𝑒𝑛 [1] 

• 𝛼𝑏 − Úℎ𝑒𝑙 𝑜𝑝á𝑠á𝑛í [𝑟𝑎𝑑] 

• 𝐹𝐿 − 𝐽𝑚𝑒𝑛𝑜𝑣𝑖𝑡é 𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í 𝑙𝑎𝑛𝑎 [𝑁] 

9.3.3. Potřebná osová síla ve šroubech příložek 

 𝑍 =
𝐹0

1,62 ∙ 𝜇
=

3 916

1,62 ∙ 0,13
= 18 594,5 𝑁 (50) 

• 𝐹0 − 𝑇𝑎ž𝑛á 𝑠í𝑙𝑎 𝑣 𝑙𝑎𝑛ě 𝑣 𝑚í𝑠𝑡ě 𝑢𝑐ℎ𝑦𝑐𝑒𝑛í [𝑁] 

• 𝜇 − 𝑠𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑡ř𝑒𝑛í 𝑙𝑎𝑛𝑜 − 𝑏𝑢𝑏𝑒𝑛 [−] 

obr.  27.: Rozložení sil v příložce [27] 



30 

 

9.3.4. Ohybový moment šroubů 

 𝑀𝑜𝑠 = 𝐹0 ∙ 𝑙𝑠 = 3 916 ∙ 0,015 = 58,74 𝑁𝑚 (51) 

• 𝐹0 − 𝑇𝑎ž𝑛á 𝑠í𝑙𝑎 𝑣 𝑙𝑎𝑛ě 𝑣 𝑚í𝑠𝑡ě 𝑢𝑐ℎ𝑦𝑐𝑒𝑛í [𝑁] 

• 𝑙𝑠 − 𝐷é𝑙𝑘𝑎 𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑎 𝑜ℎ𝑦𝑏𝑢 š𝑟𝑜𝑢𝑏𝑢 𝑜𝑑 𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑢 𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑘𝑒 𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑢 𝑠𝑡ě𝑛𝑦 𝑏𝑢𝑏𝑛𝑢 [𝑚𝑚] 

9.3.5. Plocha jádra šroubu 

 𝑆0 = 𝜋 ∙ (
𝑑𝑠

2
)

2

= 𝜋 ∙ (
13,546

2
)

2

= 144,12 𝑚𝑚2 (52) 

• 𝑑𝑠 − 𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑗á𝑑𝑟𝑎 š𝑟𝑜𝑢𝑏𝑢 

 𝑊𝑜𝑠 =
𝜋 ∙ 𝑑𝑠

3

32
=

𝜋 ∙ 13,5463

32
= 244 𝑚𝑚3 (53) 

 

Pro výpočty (46) a (47), podle normy ČSN ISO 724, ze strojírenských tabulek str.358, byl 

vybrán šroub 𝑀16𝑥2 jehož průměr jádra šroubu je 𝑑𝑠 = 13,546 𝑚𝑚 

 

Jednotlivé rozměry lanových příložek (obr. 28) na základě zvoleného průměru lana: 

∅𝑑 𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑎𝑝 𝑏𝑝 𝑐𝑝 𝑑𝑝 𝑑1𝑝 𝑒𝑝 𝑓𝑝 𝑟𝑝 

14 60 50 15 18 16 38 15 2 
tab.  4.: Rozměry příložek 

 

 

 

obr.  28.: Rozměry příložky [28] 
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9.3.6. Celkové napětí šroubu 

Výpočet napětí v 1 šroubu, při použití dohromady 2 příložek (na jedné straně bubnu).  

Dle [2] dáváme vždy alespoň 2 příložky ve vzdálenosti 5𝑑1, kde 𝑑1 je průměr šroubu. 

Z bezpečnostních důvodů, jsem volil celkem 7 příložek. 

 𝜎𝑐 =
𝑍

𝑖𝑠 ∙ 𝑆0
= +

𝑀𝑜𝑠

𝑖𝑠 ∙ 𝑊𝑜𝑠
=

18 594,5

2 ∙ 144,12
+

58,74 ∙ 103

2 ∙ 244
= 184,9 𝑀𝑃𝑎 (54) 

• 𝑊𝑜𝑠 − 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙 𝑝𝑟ůř𝑒𝑧𝑢 𝑣 𝑜ℎ𝑦𝑏𝑢 𝑗á𝑑𝑟𝑎 š𝑟𝑜𝑢𝑏𝑢 [𝑚𝑚3] 

• 𝑖𝑠 − 𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 š𝑟𝑜𝑢𝑏ů 𝑣 𝑝ří𝑙𝑜ž𝑘á𝑐ℎ [1] 

• 𝑀𝑜𝑠 − 𝑂ℎ𝑦𝑏𝑜𝑣ý 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 š𝑟𝑜𝑢𝑏ů [𝑁𝑚] 

• 𝑍 − 𝑆í𝑙𝑎 𝑣𝑒 š𝑟𝑜𝑢𝑏𝑒𝑐ℎ 𝑝ří𝑙𝑜ž𝑒𝑘 [𝑁] 

• 𝑆0 − 𝑃𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑗á𝑑𝑟𝑎 š𝑟𝑜𝑢𝑏𝑢 [𝑚𝑚2] 

9.3.7. Dovolené napětí šroubů 

Pro příložky jsem volil závrtný šroub do oceli 𝑀16𝑥2 8.8 podle norm Č𝑆𝑁 02 1174.20 

→  𝑅𝑒š𝑟 = 640 𝑀𝑃𝑎. Dle [2] se doporučuje volit dovolené namáhání 𝜎𝑑𝑜𝑣 se zřetelem 

k bezpečnosti 𝑘š = 2,5. 

 𝜎𝑑𝑜𝑣 =
𝑅𝑝0,2

𝑘š 

=
640

2,5
= 256 𝑀𝑃𝑎 (55) 

 𝜎𝑐 ≤ 𝜎𝑑𝑜𝑣 (56) 

 184,9 ≤ 256 → 𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒  
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10. Návrh pohonu pro zdvih 

10.1. Konstrukční uspořádání 

 

1. Převodovka 

2. Lanový buben 

3. Spojka s brzdným 

věncem 

4. Brzda zdvihu 

5. Elektromotor 

6. Bubnová spojka 

7. Ložiskový domek 

 

 

 

 

 

10.2. Návrh motoru pro zdvih 

10.2.1. Účinnost zdvihového mechanismu 

 η𝑧𝑝 = η𝑙𝑝 ∙ η𝑏 ∙ η𝑝 = 0,99 ∙ 0,96 ∙ 0,98 = 0,931 (57) 

• η𝑙𝑝 − Úč𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑙𝑎𝑛𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑑𝑢 [%] 

• η𝑏 − Úč𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑙𝑎𝑛𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑏𝑢𝑏𝑛𝑢 [%] 

• η𝑝 − Úč𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣𝑘𝑦 [%] 

10.2.2. Výkon pohonu zdvihu 

Obecně se výkon vypočítá jako součin síly a rychlosti. V našem případě se jedná o sílu 

vyvolanou hmotností břemene 𝑄 včetně hmotnosti kladnice 𝐵 a rychlost zdvihu. Dále musí být 

do výpočtu zahrnuta celková účinnost η𝑧𝑝, která má za následek nárůst potřebného výkonu. 

 𝑃𝑧 =
(𝑄 + 𝐵) ∙ 𝑔 ∙ 𝑣𝑧

1 000 ∙ η𝑧𝑝
=

(8 000 + 100) ∙ 9,81 ∙ 0,2

1 000 ∙ 0,931
= 17,07 𝑘𝑊 (58) 

• 𝑄 − 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑛í 𝑑𝑜𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛á ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑏ř𝑒𝑚𝑒𝑛𝑒 [𝑘𝑔] 

• 𝐵 − 𝐻𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑘𝑙𝑎𝑑𝑛𝑖𝑐𝑒  [𝑘𝑔] 

• 𝑔 − 𝑇íℎ𝑜𝑣é 𝑧𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑒𝑛í [𝑚/𝑠2] 

• 𝑣𝑧 − 𝑅𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑧𝑑𝑣𝑖ℎ𝑢 [𝑚/𝑠] 

• η𝑧𝑝 − Úč𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑧𝑑𝑣𝑖ℎ𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑚𝑒𝑐ℎ𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑢 [%] 

obr.  29.: Konstrukční uspořádání zdvihového mechanismu [29] 
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Podle zadání předpokládáme, že mostový jeřáb bude pracovat v montážní hale (vnitřní 

prostory). Proto volíme elektrický pohon, který je pro tuto aplikaci vhodnější a má hned celou 

řadu výhod jako jsou např.: vysoká účinnost, nezpůsobuje znečištění pracoviště (jako motor 

spalovací), možnost snadné reverzace otáček, nízká náročnost na údržbu, snadná obsluha 

elektromotoru a snadná regulace otáček. Hlavní nevýhodou elektromotoru je závislost na 

dodávaném proudu. Tato nevýhoda však v hale není zásadní. Dle vypočítaného minimálního 

požadavku na výkon motoru pro zdvih volím motor 𝟏𝑳𝑬𝟏𝟓𝟎𝟐 − 𝟐𝑩𝑫𝟎𝟑 od firmy SIEMENS 

[6] (obr. 30) s následujícími parametry:  

 

𝑺𝑰𝑬𝑴𝑬𝑵𝑺 𝟏𝑳𝑬𝟏𝟓𝟎𝟐 − 𝟐𝑩𝑫𝟎𝟑 
𝑉ý𝑘𝑜𝑛 𝑃𝑚 18,5 [𝑘𝑊] 
𝑂𝑡áč𝑘𝑦 𝑛𝑧 730 [𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛] 

𝐾𝑟𝑜𝑢𝑡í𝑐í 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑀𝑁 242 [𝑁𝑚] 
𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑝ó𝑙ů 𝑋 8 [1] 

Úč𝑖𝑛í𝑘 𝑐𝑜𝑠𝜑 0,78 [−] 

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑒𝑡𝑟𝑣𝑎č𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝐽𝑧 0,43 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] 
𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑣á 𝑝ř𝑒𝑡íž𝑖𝑡𝑒𝑙𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑀𝑚𝑎𝑥/𝑀𝑁 2,7 [𝑁𝑚] 

𝐻𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑚 250 [𝑘𝑔] 
tab.  5.: Parametry pohonu zdvihu 

10.3. Návrh převodovky zdvihu 

10.3.1. Otáčky lanového bubnu 

 𝑛𝑏 =
60 ∙ 𝑖𝑘 ∙ 𝑣𝑧

𝜋 ∙ 𝐷𝑏
=

60 ∙ 2 ∙ 0,2

𝜋 ∙ 0,315
= 24,25 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛 (59) 

• 𝑖𝑘 − 𝑃ř𝑒𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣ý 𝑝𝑜𝑚ě𝑟 𝑘𝑙𝑎𝑑𝑘𝑜𝑠𝑡𝑟𝑜𝑗𝑒 [1] 

• 𝑣𝑧 − 𝑍𝑑𝑣𝑖ℎ𝑜𝑣á 𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 [𝑚/𝑠] 

• 𝐷𝑏 − 𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑙𝑎𝑛𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑏𝑢𝑏𝑛𝑢 [𝑚] 

10.3.2. Převod převodovky 

 𝑖𝑝 =
𝑛𝑧

𝑛𝐵
=

730

24,25
= 30,1 (60) 

• 𝑛𝑧 − 𝑂𝑡áč𝑘𝑦 𝑛𝑎 𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝𝑢 𝑧 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑢 [𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛] 

• 𝑛𝐵 − 𝑂𝑡áč𝑘𝑦 𝑛𝑎 𝑏𝑢𝑏𝑛𝑢 [𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛] 

obr.  30.: Elektromotor SIEMENS [30] 
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Dle převodového poměru převodovky vybírám z řad 𝑖 = 31,5. Dle potřebného 

převodového poměru volím čelní paralelní 3 stupňovou převodovku 𝑯𝟑𝑺𝑯𝟎𝟔𝑪𝟑𝟏, 𝟓 od firmy 

FLENDER (obr. 31). Je volena konstrukční možnost, při které je vstupní i výstupní hřídel  

na stejné straně skříně. Kroutící momenty z obou hřídelí budou přenášeny pomocí per. [7] 

 

𝑭𝑳𝑬𝑵𝑫𝑬𝑹 𝑯𝟑𝑺𝑯𝟎𝟔𝑪𝟑𝟏, 𝟓 

𝐽𝑚𝑒𝑛𝑜𝑣𝑖𝑡ý 𝑣ý𝑘𝑜𝑛 𝑃𝑝 38,22 [𝑘𝑊] 

𝑃ř𝑒𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣ý 𝑝𝑜𝑚ě𝑟 𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣𝑘𝑦 𝑖𝑝𝑝 31,5 [1] 

𝑉𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛í 𝑜𝑡áč𝑘𝑦 𝑛1𝑖𝑛 730 [𝑚𝑖𝑛−1] 
𝑉ý𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛í 𝑜𝑡áč𝑘𝑦 𝑛1𝑜𝑢𝑡 23,43  [𝑚𝑖𝑛−1] 

Úč𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡 η𝑝 98 [%] 

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑛í 𝑠𝑝𝑜𝑢š𝑡ě𝑐í 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑀𝑠𝑚𝑎𝑥 714 [𝑁𝑚] 

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑒𝑡𝑟𝑣𝑎č𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑉𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛í ℎří𝑑𝑒𝑙𝑒 𝐽𝑝1 0,00682 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] 

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑒𝑡𝑟𝑣𝑎č𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛í ℎří𝑑𝑒𝑙𝑒 𝐽𝑝2 6,5536 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] 

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛í ℎří𝑑𝑒𝑙𝑒 𝑑𝑝1 40 𝑚6 [𝑚𝑚] 

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛í ℎří𝑑𝑒𝑙𝑒 𝑑𝑝2 110 𝑚6 [𝑚𝑚] 

𝐻𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑚𝑝 320 [𝑘𝑔] 
tab.  6.: Parametry převodovky FLENDER 

Vysvětlivka pro označení převodovek od firmy FLENDER (obr. 32), podle jejich katalogu [7]: 

 

obr.  31.: Převodovka zdvihu [31] 

obr.  32.: Označení převodovky zdvihu [32] 
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10.3.3. Rozběhový moment motoru 

U elektromotoru je nutné zkontrolovat rozběhový moment. Pro výpočet rozběhového 

momentu je nutné znát dobu rozběhu elektromotoru 𝑡𝑎𝑧. Doba rozběhu 𝑡𝑎𝑧 se obvykle podle 

literatury [2] str. 254 pohybuje v intervalu (1 ÷ 6) sekund. Pro výpočet budu volit dobu 

rozběhu motoru 𝑡𝑎𝑧 = 3 𝑠. Dále je při výpočtu nutné znát moment setrvačnosti motoru 𝐽. 

Součinitel 𝛽 , který vystupuje ve výpočtu je volen podle [2] str. 253. 

 

𝑀𝑟𝑜𝑧𝑏2 =
(𝑄 + 𝐵) ∙ 𝑔 ∙ 𝐷𝐵

2 ∙  𝑖𝑘 ∙ 𝑖𝑝 ∙ η
𝑐

∙ (1 +
𝑣𝑧

60 ∙ 𝑔 ∙ 𝑡𝑎𝑧
) + 𝛽𝑧 ∙ 𝐽𝑧 ∙

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑚

60 ∙ 𝑡𝑎𝑧
 

 

𝑀𝑟𝑜𝑧𝑏2 =
8 000 ∙ 9,81 ∙ 0,315

2 ∙  2 ∙ 30,1 ∙ 0,931
∙ (1 +

0,2

60 ∙ 9,81 ∙ 3
) + 1,3 ∙ 0,43 ∙

2 ∙ 𝜋 ∙ 730

60 ∙ 3
 

 

𝑀𝑟𝑜𝑧𝑏2 = 234,8 𝑁𝑚 

 

(61) 

Kontrola jmenovitého momentu elektromotoru. Ve výpočtu se objevuje poměr 

maximálního a jmenovitého momentu, kterému se někdy také říká jako součinitel momentové 

přetížitelnosti. Součinitel momentové přetížitelnosti je dohledatelný ve vybraných hodnotách 

z katalogu výrobce v tab. 5. 

 
𝜒 =

𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑀𝑁
+ 1,1

2
=

2,7 + 1,1

2
= 1,9 

(62) 

 𝑀𝑟𝑜𝑧𝑏2 ≤ 𝑀𝑁 ∙ 𝜒  

 234,8 ≤ 242 ∙ 1,9  

 234,8 ≤ 459,8 → 𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒  

Maximální povolený spouštěcí kroutící moment převodovky je podle katalogu výrobce 

𝑀𝑠𝑚𝑎𝑥 = 531 𝑁𝑚, který podle výpočtů vyhovuje navrženému elektromotoru, jelikož platí, že 

𝑀𝑟𝑜𝑧𝑏 ≤ 𝑀𝑠𝑚𝑎𝑥. 
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11. Návrh brzdy zdvihu 

Pro zdvih jeřábové kočky jsem použil stavěcí brzdu, která jsou běžným konstrukčním 

řešením u jeřábů. Stavěcí brzdy zastavují pohyb břemene po vypnutí motoru a udržují břemeno 

v zabrzděné poloze. [4]  

V klidové poloze je brzda zabrzděná pouze mechanicky, tzn. není závislá na přívodu 

elektrického proudu. Pokud dochází ke zdvihu nebo spouštění, je nutné brzdu odbrzďovat, což 

se provádí nejčastěji pomocí elektrohydraulického odbrzďovače. Ten má oproti odbrzďovači 

elektromagnetickému měkčí a plynulejší chod a dovoluje vysoký počet sepnutí. [4] 

11.1. Brzdící moment 

Hodnoty 𝑡𝑏𝑟 , 𝛽 jsem navrhl dle [4] str. 68 a str. 71. 

 𝑀𝑏𝑧 =
(𝑄 + 𝐵) ∙ 𝑔 ∙ 𝐷𝐵

2 ∙ 𝑖𝑝𝑝 ∙ 𝑖𝑘
∙ η𝑧𝑝 ∙ (1 +

𝑣𝑧

60 ∙ 𝑔 ∙ 𝑡𝑏𝑟
) + 𝛽 ∙ (𝐽𝑧 + 𝐽𝑝) ∙

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛1𝑜𝑢𝑡

60 ∙ 𝑡𝑏𝑟
 (63) 

 

𝑀𝑏𝑧 =
(8 000 + 100) ∙ 9,81 ∙ 0,315

2 ∙ 78,723 ∙ 2
∙ 0,931 ∙ (1 +

5

60 ∙ 9,81 ∙ 0,42
) + 1,75

∙ (0,00102 + 0,2) ∙
2 ∙ 𝜋 ∙ 720

60 ∙ 0,42
= 99,85 𝑁𝑚 

 

• 𝑄 − 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑛í 𝑑𝑜𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛á ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑏ř𝑒𝑚𝑒𝑛𝑒 [𝑘𝑔] 

• 𝐵 − 𝐻𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑘𝑙𝑎𝑑𝑛𝑖𝑐𝑒  [𝑘𝑔] 

• 𝑔 − 𝑇íℎ𝑜𝑣é 𝑧𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑒𝑛í [𝑚/𝑠2] 

• 𝐷𝑏 − 𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑙𝑎𝑛𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑏𝑢𝑏𝑛𝑢 [𝑚] 

• 𝑖𝑐𝑙 −  𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣ý 𝑝𝑜𝑚ě𝑟 [1] 

• 𝑖𝑝𝑝 − 𝑃ř𝑒𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣ý 𝑝𝑜𝑚ě𝑟 𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣𝑘𝑦 [1] 

• 𝑖𝑘 − 𝑃ř𝑒𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣ý 𝑝𝑜𝑚ě𝑟 𝑠𝑜𝑢𝑠𝑡𝑎𝑣𝑦 𝑘𝑙𝑎𝑑𝑒𝑘 [1] 

• 𝑣𝑧 − 𝑍𝑑𝑣𝑖ℎ𝑜𝑣á 𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 [𝑚/𝑠] 

11.2. Skutečný ubrzditelný moment 

 

𝑀𝑢 = 𝑀𝑠𝑡𝑏 ∙ 𝛽 =
(𝑄 + 𝐵) ∙ 𝑔 ∙ 𝐷𝐵

2 ∙ 𝑖𝑝𝑝 ∙ 𝑖𝑘
∙ η𝑐𝑚 ∙ 𝛽 

𝑀𝑢 =
(8 000 + 100) ∙ 9,81 ∙ 0,315

2 ∙ 78,723 ∙ 2
∙ 0,89 ∙ 1,75 = 123,8 𝑁𝑚 

(64) 

 𝑀𝑢 ≥ 𝑀𝑏𝑧 (65) 

 123,8 ≥ 99,24 → 𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒  

11.3. Volba spojky motoru s převodovkou 

Zvolil jsem elastickou zubovou hřídelovou spojku 𝐴𝐿𝐶 − 𝐴𝑇 55 od firmy SIBRE  

(obr. 33) [8]. Spojka je opatřená brzdovým věncem, který má velikost 250 𝑥 95 a je umístěný 

na straně u převodovky. Spojka obecně slouží k přenášení krouticího momentu, v našem 
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případě mezi převodovkou a motorem, a k potlačení torzních kmitů, čímž se prodlužuje 

životnost náhonu. 

Servisní faktor spojky 𝑓𝑠𝑝 je závislý především na použitém typu pohonu (v našem návrhu 

je použit elektromotor), a dále také na typu poháněného zařízení. Hodnota servisního faktoru 

pro naši spojku je 1,25. 

 𝑀𝑘𝑠𝑝 =
9 550 ∙ 𝑃𝑚

𝑛𝑚
∙ 𝑓𝑠𝑝 =

9 550 ∙ 18,5

730
∙ 1,25 = 302,5 𝑁𝑚 (66) 

Kontrola pera na tlak byla provedena s použitím kontaktního tlaku na boku pera  

pro ocelové náboje a klidné zatížení podle [11]. Volím těsná pera podle ČSN 02 2562. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 𝑙𝑎 =
4 ∙ 𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑑 ∙ ℎ ∙ 𝑝𝐷

=
4 ∙ 302,5 ∙ 103

0,06 ∙ 0,011 ∙ 110 ∙ 106
= 16,7 𝑚𝑚 → 𝑉𝑜𝑙í𝑚 𝑑é𝑙𝑘𝑢 𝑙 = 20 𝑚𝑚 (67) 

 𝑉𝑜𝑙í𝑚 𝑷𝑬𝑹𝑶 𝟏𝟖𝒆𝟕 𝒙 𝟏𝟏 𝒙 𝟐𝟎 Č𝐒𝐍 𝟎𝟐 𝟐𝟓𝟔𝟐  

 𝑙𝑎 =
4 ∙ 𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑑 ∙ ℎ ∙ 𝑝𝐷

=
4 ∙ 302,5 ∙ 103

0,04 ∙ 0,008 ∙ 110 ∙ 106
= 34,4 𝑚𝑚 → 𝑉𝑜𝑙í𝑚 𝑑é𝑙𝑘𝑢 𝑙 = 36 𝑚𝑚 (68) 

 
𝑉𝑜𝑙í𝑚 𝑷𝑬𝑹𝑶 𝟏𝟐𝒆𝟕 𝒙 𝟖 𝒙 𝟑𝟔 Č𝐒𝐍 𝟎𝟐 𝟐𝟓𝟔𝟐 

 
 

𝑺𝒑𝒐𝒋𝒌𝒂 𝑨𝑳𝑪 − 𝑨𝑻 𝟓𝟓 
𝐷1 250 [𝑚𝑚] 
𝐵1 95 [𝑚𝑚] 

𝑀𝑎𝑥 𝐷5 48 [𝑚𝑚] 
𝑀𝑎𝑥 𝐷4 65 [𝑚𝑚] 

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑒𝑡𝑟𝑣𝑎č𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 0,140 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] 
𝑀𝑎𝑥. 𝑀𝑘 𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑧𝑑ě 1000 [𝑁𝑚] 

𝑀𝑎𝑥. 𝑀𝑘 𝑛𝑎 ℎří𝑑𝑒𝑙𝑖 1370 [𝑁𝑚] 

𝑀𝑎𝑥. 𝑜𝑡áč𝑘𝑦 3000 [𝑚𝑖𝑛−1] 
tab.  7.: Parametry spojky ALC-AT 42 

obr.  33.: Hřídelová spojka [33] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Brzdu zdvihu dimenzuji dle požadovaného maximálního brzdného momentu zdvihu. Jako 

brzdu jsem zvolil dvojčinnou čelisťovou brzdu 𝐾𝑃𝐶 𝐷250 −  120 od firmy KPC (obr. 34)  

z katalogu [9]. Dvoučelisťová brzda je výhodnější řešení, protože na rozdíl od jednočelisťové 

brzdy nenamáhá hřídel ohybem. Brzda má maximální dovolený brzdný moment 400 𝑁𝑚. 

𝑩𝒓𝒛𝒅𝒂 𝑲𝑷𝑪 𝑫𝟐𝟓𝟎 − 𝟏𝟐𝟎 
𝑀𝑎𝑥. 𝑏𝑟𝑧𝑑𝑛ý 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 400 [𝑁𝑚] 

𝐷𝑏𝑟 250 [𝑚𝑚] 
𝐻𝑏𝑟 230 [𝑚𝑚] 

𝐵 + 𝐶 480 [𝑚𝑚] 
tab.  8.: Parametry brzdy KPC D250-125 

  

obr.  34.: Brzda zdvihu [34] 
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12. Návrh spojek 

12.1. Bubnová spojka 

Bubnovou spojku dimenzuji s ohledem na výstupní výkon převodovky a její otáčky.  

Do výpočtu maximálního kroutícího momentu uvažuji i koeficient údržby 𝑓𝑠𝑝 pro klasifikaci 

mechanismu M3, který je navržený podle produktového katalogu firmy MALMEDIE. [10] 

 𝑀𝑚𝑎𝑥 =
𝑃𝑚 ∙ 9 550

𝑛𝑏
∙ 𝑓𝑠𝑝 =

18,5 ∙ 9 550

24,25
∙ 1,25 = 9 107 𝑁𝑚 (68) 

Dle vypočítaného maximálního přenášeného momentu 𝑀𝑚𝑎𝑥 pro bubnovou spojku, 

volím bubnovou spojku s označením 𝑇𝑇𝑋𝑠 1,3 od firmy MALMEDIE (obr. 35). Spojka  

se instaluje na výstupní hřídel převodovky pomocí dvou per. 𝑇𝑇𝑋𝑠1,3 má následující 

parametry: 

𝑺𝒑𝒐𝒋𝒌𝒂 𝑻𝑻𝑿𝒔 𝟏, 𝟑 
𝑀𝑎𝑥. 𝑝ř𝑒𝑛𝑜𝑠𝑖𝑡𝑒𝑙𝑛ý 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑀𝑚𝑎𝑥 21 000 [𝑁𝑚] 

𝑀𝑎𝑥. 𝑣𝑛𝑖𝑡ř𝑛í 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑑𝑠𝑝 110 [𝑚𝑚] 
tab.  9.: Parametry spojky TTXs 1 

12.1.1. Kontrola bubnové spojky 

Kontrola pera na tlak a na střih byla provedena s použitím kontaktního tlaku na boku pera 

pro ocelové náboje a klidné zatížení podle [11]. Navržená pera (obr 36) mají následující 

parametry: 

• 𝑑 = 110 𝑚𝑚 

• 𝑏 = 28 𝑚𝑚 

• ℎ = 16 𝑚𝑚 

• 𝑝𝐷 = (110 ÷ 130) 𝑀𝑃𝑎 

• 𝑙 = (80 ÷ 315) 𝑚𝑚 

 

 

 

obr.  35.: Bubnová spojka [35] 

obr.  36.: Pera bubnové spojky [36] 
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 𝑙𝑎 =
4 ∙ 𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑑 ∙ ℎ ∙ 𝑝𝐷

=
4 ∙ 9 107 ∙ 103

0,11 ∙ 0,016 ∙ 110 ∙ 106
= 188,2 𝑚𝑚 (69) 

 𝑙 = 𝑙𝑎 + 𝑏 = 188,2 + 28 = 216,2 𝑚𝑚 → 𝟐𝐱 𝐏𝐄𝐑𝐎 𝟐𝟖𝐞𝟕 𝐱 𝟏𝟔 𝐱 𝟏𝟏𝟓 Č𝐒𝐍 𝟎𝟐 𝟐𝟓𝟔𝟐   

Nová délka 𝑙𝑎 při použití 2 per je 𝑙𝑎 = 2 ∙ (𝑙 − 𝑏) = 2 ∙ (115 − 28) = 174 𝑚𝑚 

 𝜏 =
2 ∙ 𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑑 ∙ 𝑏 ∙ 𝑙𝑎

=
2 ∙ 9 107 ∙ 103

110 ∙ 28 ∙ 174
= 34 𝑀𝑃𝑎 (70) 

Navržená pera vyhovují na kontaktní tlak i na střih. 

12.2. Spojka pro pojíždějící kola 

Pružné spojky zajišťují přenos kroutícího momentu a tlumení vibrace, a hlavně vyrovnání 

drobné nesouososti mezi hřídelemi. V našem případě poslouží k vyrovnání úhlové odchylky 

mezi hnací hřídelí a pojíždějícími koly. Spojka se skládá ze dvou nábojů a pružného středu. 

Náboj spojky je vyrobeny z litiny nebo hliníku. Věnec spojky bývá většinou z termoplastu. 

 

 𝑀𝑘𝑝𝑘 =
9 550 ∙ 𝑃

𝑛𝑚
∙ 𝑓𝑠𝑝 =

9 550 ∙ 2,2

1 410
∙ 1,25 = 18,6 𝑁𝑚 (71) 

Pružná spojka (obr. 37) bude přenášet kroutící moment mezi průměrem 𝑑𝑘 = 36 𝑚𝑚 

hnacího kola a výstupní hřídelí motoru s převodovkou 𝑅 57 𝐷𝑉 100𝑀4 od výrobce SEW 

Eurodrive o průměru 𝑑 = 35 𝑚𝑚. Z katalogu firmy TEA-technik volím pružnou spojku 

s označením 𝐺𝐸 − 𝑇 38 − 45 [12] s následujícími parametry: 

𝑺𝒑𝒐𝒋𝒌𝒂 𝑮𝑬 –  𝑻 𝟑𝟖 − 𝟒𝟓 

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑧𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑦 𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣𝑘𝑦 𝑑1𝑝 38 [𝑚𝑚] 

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑧𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑦 𝑘𝑜𝑙 𝑑2𝑝 45 [𝑚𝑚] 

𝐷é𝑙𝑘𝑎 𝑠𝑝𝑜𝑗𝑘𝑦 𝐿 45  [𝑚𝑚] 
𝑁𝑒𝑗𝑣𝑦šší 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑠𝑝𝑜𝑗𝑘𝑦 𝐴𝑠 80 [𝑚𝑚] 

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑛í 𝑝ř𝑒𝑛𝑜𝑠𝑖𝑡𝑒𝑙𝑛ý 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑁𝑠𝑝 380 [𝑁𝑚] 
tab.  10.: Parametry spojky GE-T38-45 

  

obr.  37.: Spojka pojíždějících kol [37] 
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13. Volba kladnice 

Dle vybraného typu kladkostroje v kapitole 7.1, volím kladnici se dvěma kladkami 

podle literatury [1] n str. 122. Jedná se o typizovanou jeřábovou kladnici s jednoduchým 

hákem, zavěšenou na 4 průřezech lana, průměrem lana 14 𝑚𝑚 a maximální nosností 8 𝑡  

(obr. 38). 

 

𝑲𝒍𝒂𝒅𝒏𝒊𝒄𝒆 
𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑘𝑙𝑎𝑑𝑘𝑦 𝐷𝑘𝑙  400 [𝑚𝑚] 
𝑅𝑜𝑧𝑣𝑜𝑟 𝑘𝑙𝑎𝑑𝑒𝑘 𝑙 252 [𝑚𝑚] 
𝑉ýš𝑘𝑎 𝑘𝑙𝑎𝑑𝑛𝑖𝑐𝑒 𝐻𝑘𝑙 935 [𝑚𝑚] 

tab.  11.: Parametry kladnice 

  

obr.  38.: Jeřábová kladnice [38] 
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14. Návrh rámu 

Návrh nosného rámu kočky, jak už bylo poznamenáno výše v rešerši, je zjednodušený. 

Pro vlastní řešení rámu jsem použil dohromady 4x U nosník o velikost UE 18 ČSN 42 5571 

jako hlavní nosnou konstrukci, ke které jsou přivařeny dohromady 5x U nosník o velikost UE 

10 ČSN 42 5571, které společně s plechovou tabulí slouží jako nosná konstrukce pro jednotlivé 

části mechanismu (převodovka, brzda…). K rámu jsou dále přivařeny plechové skříně, které 

slouží pro připevnění kolových bloků (obr. 39).  

 

 

 

  

obr.  39.: Rámová konstrukce [39] 
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15. Závěr 

Bakalářská práce je věnována návrhu zdvihového mechanismu jeřábové kočky  

pro zvedání břemen s maximální nosností 8 000 kg. V rešerši je vysvětlena samotná 

problematika mostových jeřábů s jednotlivým popisem funkčních prvků.  

V první části práci je dále na základě zadaných hodnot navrhnuto ocelové lano, na jehož 

základě byly dále vypočítány průměry kladek a navrženy jednotlivé rozměry lanového bubnu. 

Ve druhé části práce bylo navrhnuto kompletní konstrukční uspořádání zdvihového 

mechanismu, následovně byly navrženy hlavní části zdvihového mechanismu: motor pro zdvih, 

pro přenos kroutícího momentu z motoru zdvihu na lanový buben je navrhnuta převodovka. 

Pro pojezd celého mechanismu kočky byl navržen motor s převodovkou a brzdou. V poslední 

části bakalářské práce jsou navrženy zbývající jednotky zdvihového i pojezdového mechanismu 

kočky: brzda zdvihu se spojkou, spojka pro pojíždějící kola, bubnová spojka, a nakonec návrh 

kladnice spolu se zjednodušeným návrhem rámu kočky. 

Na základě těchto výpočtů a podle zvolených komponentů byl vytvořen 3D CAD model 

kočky mostového jeřábu a výkresová dokumentace zahrnující výkres celkové sestavy 

zdvihového mechanismu. Výkresová dokumentace je obsažena v příloze práce.  
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Seznam použitých zkratek a symbolů: 

𝐴 [𝑚𝑚] Vzdálenost nákolků 

𝑎𝑏 [𝑚𝑚] Výška drážek bubnu 

𝐴𝑠 [𝑚𝑚] Největší průměr spojky kol 

𝑎𝑝 [𝑚/𝑠2] Zrychlení při pojezdu 

𝑎𝑝 [𝑚𝑚] Šířka příložky bubnu 

𝑎𝑝𝑏 [𝑚/𝑠2] Zpomalení při pojezdu 

𝐵 [𝑚𝑚] Šířka pojíždějících kol 

𝐵 + 𝐶 [𝑚𝑚] Šířka podstavy čelisťové brzdy 

𝑏𝑝 [𝑚𝑚] Délka příložky bubnu 

𝑏𝑣 [𝑚𝑚] Hloubka drážky věnce 

𝐵1 [𝑚𝑚] Šířka brzdového věnce 

𝐶 [1] Součinitel výběru lana 

𝑐𝑒𝑟𝑓 [1] Koeficient údržby pro bubnovou spojku 

𝑐𝑝 [𝑚𝑚] Výška příložky bubnu 

𝐷 [𝑚𝑚] Průměr dosedacích ploch pojíždějících kol 

𝐷𝐵 [𝑚𝑚] Průměr lanového bubnu 

𝐷𝑏𝑟 [𝑚𝑚] Maximální průměr pro čelisťovou brzdu 

𝑑𝑘 [𝑚𝑚] Průměr hřídele hnacího kola 

𝐷𝑘𝑙 [𝑚𝑚] Průměr kladky 

𝑑𝑙  [𝑚𝑚] Průměr lana 

𝑑𝑚𝑎𝑥 [𝑚𝑚] Maximální průměr lana 

𝑑𝑚𝑖𝑛 [𝑚𝑚] Minimální průměr lana 

𝑑𝑚𝑝 [𝑚𝑚] Výstupní hřídel převodovky pojezdu 

𝑑𝑝 [𝑚𝑚] Průměr díry příložky pro šroub 

𝑑𝑝1 [𝑚𝑚] Průměr vstupní hřídele převodovky 

𝑑𝑝2 [𝑚𝑚] Průměr výstupní hřídele převodovky 

𝑑𝑠 [𝑚𝑚] Průměr jádra šroubu 

𝑑𝑠𝑝 [𝑚𝑚] Max. vnitřní průměr bubnové spojky 

𝐷1 [𝑚𝑚] Průměr brzdového věnce 

𝐷1 [𝑚𝑚] Minimální průměr roztečné kružnice bubnu 

𝑑1 [𝑚𝑚] Vnitřní průměr pojíždějících kol 
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𝑑1𝑝 [𝑚𝑚] Průměr šroubu pro příložku 

𝐷𝑣𝑚𝑖𝑛 [𝑚𝑚] Základní průměr roztečné kružnice vodící kladky 

𝐷𝑣 [𝑚𝑚] Jmenovitý průměr vodící kladky 

𝐷𝑟𝑚𝑖𝑛 [𝑚𝑚] Základní průměr roztečné kružnice vyrovnávací kladky 

𝐷𝑟 [𝑚𝑚] Jmenovitý průměr roztečné kružnice vyrovnávací kladky 

𝑒 [1] Eulerovo číslo 

𝑒𝑜 [𝑚] Součinitel valivého odporu 

𝑒𝑝 [𝑚𝑚] Osová vzdálenost drážek bubnu 

𝑓 [1] Součinitel tření mezi hnacími koly a kolejnicí při rozjezdu 

𝑓č [1] Součinitel čepového tření kol 

𝑓ℎ [1] Součinitel trvanlivosti 

𝐹𝐾 [𝑁] Zatížení kol kočky 

𝐹𝐾1 [𝑁] Zatížení jednoho kola kočky 

𝐹𝐿 [𝑁] Jmenovité zatížení lana 

𝐹𝑚𝑖𝑛 [𝑁] Minimální únosnost lana 

𝑓𝑛 [1] Součinitel počtu otáček 

𝑓𝑝 [𝑚𝑚] Šířka drážky příložky pro lano  

𝐹𝑆 [𝑘𝑁] Jmenovitá únosnost 

𝑓𝑠 [1] Součinitel tření kol 

𝑓𝑠𝑝 [1] Servisní faktor spojky 

𝐹𝑧𝑝 [𝑁] Zrychlující síla 

𝐹0 [𝑁] Tažná síla v laně v místě uchycení 

𝑔 [𝑚/𝑠2] Gravitační zrychlení 

𝐻 [𝑚] Zdvih kočky 

𝐻𝑏𝑟 [𝑚𝑚] Výška kloubu čelistí brzdy 

𝐻𝑘𝑙 [𝑚𝑚] Výška kladnice 

ℎ1 [1] Součinitel výběru pro buben 

ℎ2 [1] Součinitel výběru pro vodící kladku 

ℎ3 [1] Součinitel výběru pro vyrovnávací kladku 

𝑖 [1] Převodový poměr 

𝑖𝑘𝑙 [1] Převod kladkostroje 

𝑖𝑝 [1] Převod převodovky 

𝑖𝑝𝑝 [1] Převodový poměr převodovky 
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𝑖𝑠 [1] Celková počet šroubů v příložkách 

𝐽 [𝑘𝑔𝑚2] Moment setrvačnosti motoru pojezdu 

𝐽𝑝1 [𝑘𝑔𝑚2] Moment setrvačnosti vstupní hřídele převodovky  

𝐽𝑝2 [𝑘𝑔𝑚2] Moment setrvačnosti výstupní hřídele převodovky 

𝐽𝑧 [𝑘𝑔𝑚2] Moment setrvačnosti motoru zdvihu 

𝐾 [𝑚𝑚] Šířka kolejnice 

𝑘 [1] Součinitel únosnosti kol 

𝐾𝑎𝑑ℎ [𝑁] Adhezní síla 

𝐾𝑙 [1] Empirický součinitel pro minimální únosnost lana 

𝐾𝑚𝑎𝑥 [𝑁] Maximální únosnost pojíždějících kol 

𝑘š [1] Bezpečnost pro šroub 

𝑘𝑇 [1] Bezpečnost vzhledem k tažné síle 

𝐿 [𝑚𝑚] Délka spojky kol 

𝑙 [𝑚𝑚] Rozvor kladek 

𝐿𝐵 [𝑚𝑚] Celková délka bubnu 

𝐿𝐿 [𝑚] Navíjená délka lana 

𝑙𝑠 [𝑚𝑚] Délka ramena ohybu šroubu od středu lana ke středu stěny bubnu 

𝐿1 [𝑚𝑚] Délka krajní části lanového bubnu 

𝐿2 [𝑚𝑚] Délka střední části lanového bubnu 

𝐿3 [𝑚𝑚] Délka závitové části lanového bubnu 

𝑚 [𝑘𝑔] Hmotnost motoru zdvihu 

𝑀𝑎𝑥 𝐷4 [𝑚𝑚] Maximální průměr hřídele bubnu 

𝑀𝑎𝑥 𝐷5 [𝑚𝑚] Maximální průměr hřídele převodovky 

𝑀𝑏 [𝑁𝑚] Kroutící moment na bubnu 

𝑀𝑏𝑧 [𝑁𝑚] Brzdící moment převodovky 

𝑚𝑘 [𝑘𝑔] Hmotnost kočky 

𝑀𝑘𝑝𝑘 [𝑁𝑚] Kroutící moment pro pružnou spojku kol 

𝑀𝑘𝑠𝑝 [𝑁𝑚] Kroutící moment pro spojku 

𝑀𝑘𝑣ℎ [𝑁𝑚] Kroutící moment výstupní hřídele 

𝑀𝑚𝑎𝑥/𝑀𝑁 [𝑁𝑚] Součinitel momentové přetížitelnosti 

𝑀𝑁 [𝑁𝑚] Kroutící moment motoru zdvihu 

𝑀𝑁2 [𝑁𝑚] Kroutící moment pojíždějícího motoru 

𝑀𝑜𝑠 [𝑁𝑚] Ohybový moment šroubů 
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𝑀𝑝𝑣 [𝑁𝑚] Kroutící moment výstupní hřídele převodovky 

𝑀𝑟𝑜𝑧𝑏 [𝑁𝑚] Rozběhový moment motoru 

𝑀𝑠𝑝 [𝑁𝑚] Spouštěcí moment motoru pojezdu 

𝑀𝑠𝑚𝑎𝑥 [𝑁𝑚] Maximální spouštěcí moment převodovky zdvihu 

𝑀𝑡 [𝑁𝑚] Moment pasivních odporů 

𝑀𝑢 [𝑁𝑚] Skutečný ubrzditelný moment 

𝑀𝑧𝑝 [𝑁𝑚] Moment zrychlujících sil posuvných hmot 

𝑀𝑧𝑟 [𝑁𝑚] Moment zrychlujících sil rotačních hmot 

𝑚ℎ𝑛𝑎𝑐í [𝑘𝑔] Hmotnost hnacího kola 

𝑚ℎ𝑛𝑎𝑛é [𝑘𝑔] Hmotnost hnaného kola 

𝑚𝑙 [𝑘𝑔/𝑚3] Hmotnost lana 

𝑚𝑚 [𝑘𝑔] Hmotnost pojíždějícího motoru 

𝑚𝑝 [𝑘𝑔] Hmotnost převodovky 

𝑛1𝑖𝑛 [𝑚𝑖𝑛−1] Otáčky vstupní rychlé hřídele 

𝑛1𝑜𝑢𝑡 [𝑚𝑖𝑛−1] Otáčky výstupní pomalé hřídele 

𝑛𝑏 [𝑚𝑖𝑛−1] Otáčky lanového bubnu 

𝑛𝑘 [𝑚𝑖𝑛−1] Otáčky pojíždějících kol 

𝑛𝑚 [𝑚𝑖𝑛−1] Otáčky motoru pojezdu 

𝑛𝑝 [𝑚𝑖𝑛−1] Výstupní otáčky převodovky 

𝑛𝑝1 [1] Počet nosných průřezů lana 

𝑛𝑧 [𝑚𝑖𝑛−1] Otáčky motoru zdvihu 

𝑛𝑧𝑧 [1] Rezervní závity na bubnu 

𝑃 [𝑘𝑊] Výkon pojíždějícího motoru 

𝑝 [1] Součinitel pojíždějících odporů 

𝑃𝑏 [𝑘𝑊] Výkon na bubnu 

𝑃𝑚 [𝑘𝑊] Výkon motoru zdvihu 

𝑃𝑁 [𝑘𝑊] Skutečný výkon motoru pojezdu 

𝑃𝑝 [𝑘𝑊] Jmenovitý výkon převodovky zdvihu 

𝑃𝑧 [𝑘𝑊] Výkon pohonu zdvihu 

𝑄 [𝑘𝑔] Maximální dovolená hmotnost břemene 

𝑅 [𝑚𝑚] Poloměr pojíždějících kol 

𝑟 [𝑚] Poloměr čepu pojíždějících kol 
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𝑅𝑑 [𝑚𝑚] Poloměr drážek bubnu 

𝑅𝑒š𝑟 [𝑀𝑃𝑎] Dovolené napětí šroubu 

𝑅𝑙  [𝑀𝑃𝑎] Jmenovitá pevnost drátu 

𝑅𝑜 [𝑀𝑃𝑎] Pevnost v tahu drátu lana 

𝑅𝑝0,2 [𝑀𝑝𝑎] Modul pružnosti šroubu 

𝑟𝑝 [𝑚𝑚] Poloměr v drážce příložky pro lano 

𝑟𝑣 [𝑚𝑚] Poloměr drážky věnce 

𝑆0 [𝑚𝑚2] Plocha jádra šroubu 

𝑇 [𝑁] Tažná síla kol 

𝑡 [1] Součinitel typu lana 

𝑡𝑎 [𝑠] Doba rozjezdu kočky 

𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛 [𝑠] Minimální doba rozjezdu kočky 

𝑡𝑎𝑧 [𝑠] Doba rozběhu elektromotoru 

𝑡𝑏 [𝑠] Doba brzdění 

𝑡𝑏𝑟 [1] Součinitel pro brzdící moment převodovky 

𝑡𝑑 [𝑚𝑚] Rozteč drážek na bubnu 

𝑡𝑚𝑎𝑥 [𝑠] Maximální doba brzdění 

𝑡𝑚𝑖𝑛 [𝑠] Minimální doba brzdění 

𝑣 [𝑚/𝑚𝑖𝑛] Pojezdová rychlost kočky 

𝑣𝑠𝑘 [𝑚/𝑚𝑖𝑛] Skutečná pojezdová rychlost 

𝑊𝑜𝑠 [𝑚𝑚3] Modul průřezu v ohybu jádra šroubu 

𝑋 [1] Počet pólů motoru zdvihu 

𝑌 [1] Konstanta provozu zařízení 

𝑧 [1] Poměr všech kol ku počtu kol poháněných 

𝑍 [𝑁] Potřebná osová síla ve šroubech příložek 

𝑧1 [1] Minimální počet závěrných závitů 

𝑧𝑝 [1] Součinitel minimální bezpečnosti lana 

𝑧𝑝𝑠𝑘 [1] Součinitel bezpečnosti lana 

𝑧𝑣 [1] Počet větví lanového převodu 

𝑧1𝑠𝑘 [1] Skutečný počet závěrných závitů 

𝛼 [1] Součinitel zahrnující zrychlování rotujících hmot 

𝛼𝑏 [𝑟𝑎𝑑] Úhel opásání 

𝛼𝑘1,2,3 [°] Součinitel pro vodící/vyrovnávací kladku 



55 

 

𝛽 [1] Součinitel momentu setrvačnosti převodovky 

𝛽 [1] Součinitel momentu setrvačnosti – brzdový kotouč na ose motoru 

𝛾𝑣 [°] Úhel vychýlení břemene při rozjezdu 

𝛾𝑣𝑏 [°] Úhel vychýlení při brzdění 

𝜀 [%] Zatěžovatel motoru 

η𝑏 [%] Účinnost lanového bubnu 

η
𝑐
 [%] Celková mechanická účinnost 

η𝑐𝑚 [%]  

ηK [%] Účinnost kladkostroje 

ηkl [%] Účinnost lanové kladky uložená na valivých ložiskách 

η𝑝 [%] Účinnost 3° převodovky 

η𝑧𝑝 [%] Účinnost zdvihového mechanismu 

κ0 [1] Součinitel přídavných odporů 

𝜒 [1] Zatěžovatel motoru 

𝜋 [1] Ludolfovo číslo 

𝜇 [−] Součinitel tření lano – buben 

ξ [−] Součinitel momentové přetížitelnosti 

𝜎𝑐 [𝑀𝑃𝑎] Celkové napětí ve šroubu 

𝜎𝑑𝑜𝑣 [𝑀𝑃𝑎] Dovolené napětí ve šroubu 

𝑐𝑜𝑠𝜑 [−] Účiník motoru zdvihu 
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