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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

KOWOL, R. Mechanický zámek kladnice námořního jeřábu: diplomová práce. Ostrava: 

VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra výrobních strojů a 

konstruování, 2015, 101 s. Vedoucí práce: Fries, J. 

Hlavním tématem diplomové práce je návrh uzamykacího systému kladnice námořního 

jeřábu. V práci je popsáno základní rozdělení jeřábů, námořních jeřábů používaných 

v nejrůznějších odvětvích a konstrukce a provedení výložníků jeřábů. V další části je 

popsána problematika zajištění kladnice a háku jeřábů používaných na moři. Pokud 

nejsou kladnice a hák zajištěny proti pohybu, mohou způsobit škody na plavidle. 

Konstrukční řešení zámku bylo vybráno z několika navržených variant. Řešení je v práci 

detailně rozpracováno a propočítáno. Výsledné řešení je založeno na zablokování trnu 

pomocí západky. Západka je poháněna hydromotorem s vratnou pružinou. Celý 

mechanizmus byl uchycen k vodící trubce umístění mezi horními kladkami.  

ANNOTATION OF MASTER‘S THESIS 

KOWOL, R. Mechanical lock of lower block to block-catcher for offshore crane: Master’s 

Thesis. Ostrava: VSB-Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 

Department of Production Machines and Design, 2015, 101 p. Supervisor: Fries, J. 

The main theme of this master’s thesis is design of the lower-block locking system used 

for offshore crane. In the thesis are decribed cranes, offshore cranes used for many 

purposes in diffrend kind of industry and structural design of crane‘s boom. The thesis 

continues with description of issue lower-block locking. If the lower block is not locked or 

blocked, then it may damage vessel equipment. Final solution is picked from several 

design options. Solution of lower block lock is designed in detail. The lock is based on 

jamed spindle by pawl. Pawl movement is provided by linear hydraulic actuator with back 

pushing spring. The lock is fixed to guiding pipe placed in between the boom head and the 

lower block wire rope sheaves. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZNAČEK 

Značka popis jednotka 

D průměr [mm] 

E Youngův modul pružnosti [MPa] 

F síla [N] 

𝐹𝐵 síla v laně za bubnem [N] 

𝐹𝐶 síla zatížení trubky [N] 

𝐹𝑇 teoretická síla tahu v laně [N] 

𝐹𝑠 skutečná síla tahu v laně [N] 

Fg tíhová síla kladnice [N] 

FHMS skutečná síla hydraulického válce [N] 

FHM tíhová síla hydromotoru [N] 

Fk direkční síla pružiny ve stlačeném stavu [N] 

Fkr kritická síla vzpěru [N] 

Fp síla pro odblokování [N] 

Fp síla předpětí pružiny [N] 

FTD třecí síla dolní [N] 

FTH třecí síla horní [N] 

Fz tíhová síla západky [N] 

Izt kvadratický moment průřezu k hlavní centrální ose zt [mm4] 

J kvadratický moment průřezu [mm4] 

L délka [mm] 

Lk délka pružiny ve stlačeném stavu [mm] 
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Lo volná délka pružiny [mm] 

Lp délka pružiny v předepjatém stavu [mm] 

M moment síly [Nm] 

Mo ohybový moment [Nm] 

Q síla zdvihu [N] 

QWH síla v laně pomocného zdvihu [N] 

R poloměr [mm] 

R síla zatížení trubky [N] 

R1 reakční síla 1 [N] 

R2 reakční síla 2 [N] 

R3,4 reakční síla 3,4 [N] 

Ra reakční síla v bodě A [N] 

Rb reakční síla v bodě B [N] 

Rc reakční síla v bodě C [N] 

Re mez kluzu [MPa] 

S plocha průřezu [m2] 

Wo průřezový modul v ohybu [mm3] 

 

a rozměr [mm] 

az vzdálenost neutrální osy od osy zt [mm] 

b rozměr [mm] 

c rozměr [mm] 

d rozměr, průměr [mm] 
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e1 vzdálenost krajního vlákna od těžiště [mm] 

e2 vzdálenost krajního vlákna od těžiště [mm] 

f koeficient tření [-] 

fd dynamický faktor [-] 

g gravitační zrychlení [𝑚 ∙ 𝑠−2] 

k tuhost pružiny [𝑁 ∙ 𝑚−1] 

ks statická bezpečnost [-] 

ksp požadovaná statická bezpečnost [-] 

kss skutečná statická bezpečnost [-] 

𝑘𝑣𝑝 požadovaná bezpečnost ve vzpěru [-] 

𝑘𝑣𝑠 skutečná bezpečnost ve vzpěru [-] 

l0 výška jedné talířové pružiny [mm] 

m hmotnost [kg,t] 

mH hmotnost háku pomocného zdvihu [kg] 

mWH nosnost pomocného zdvihu [kg] 

mz hmotnost západky [kg] 

n počet průřezů lana, počet [ks] 

p tlak tlakové kapaliny, tlak [MPa] 

𝑝𝐷𝑜𝑣 dovolený tlak [MPa] 

s stlačení jedné talířové pružiny [mm] 

sk maximální stlačení pružiny [mm] 

sp stlačení pružiny pro dosažení předpětí [mm] 

t tloušťka [mm] 



 Diplomová práce 

 12  

x vzdálenost, rozměr [mm] 

xHM rameno síly FHM [mm] 

xz rameno síly Fz [mm] 

y vzdálenost, rozměr [mm] 

yt souřadnice těžiště na ose y [mm] 

zt souřadnice těžiště na ose z [mm] 

𝑥′ návrhový rozměr [mm] 

 

𝛼 úhel zkosení [°] 

𝛥𝑠 zdvih hydraulického válce [mm] 

𝜎 normálové napětí [MPa] 

𝜎𝐷 dovolené napětí [MPa] 

𝜎𝐷𝑇 dovolené měrné napětí v dotyku [MPa] 

𝜎𝑜 napětí v ohybu [MPa] 

𝜎𝑟𝑒𝑑 redukované napětí podle HMH [MPa] 

𝜎𝑡 napětí v tahu [MPa] 

𝜂 účinnost [-] 

𝜂𝐾𝐿 účinnost kladkostroje [-] 

𝜂𝑚,𝑝 mechanicko-tlaková účinnost [-] 

𝜏𝑠 Smykové napětí [MPa] 
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1 ÚVOD 

Zdvihací jeřábová technika se vyskytuje nejen na souši, ale také v námořní technice. 

V námořním prostředí jsou jeřáby a zdvihací zařízení vystavena mnohdy horším 

a nebezpečnějším podmínkám než je tomu právě na souši. Jeřáby používané na lodích 

na moři jsou vystaveny vlivům vln rozbouřeného moře, často zhoršeným a proměnlivým 

povětrnostním podmínkám a jsou prakticky neustále nuceny odolávat velmi korozivnímu 

prostředí v podobě slané vody. Z toho důvodu jsou na tyto jeřáby kladeny vyšší požadavky 

z pohledu pevnosti a bezpečnosti. Každý takovýto jeřáb uvedený do provozu v námořních 

podmínkách musí splňovat celou řadu požadavků a předpisů a pokud možno být vybaven 

nejmodernější technikou a prostředky.  

A z těchto důvodů a pohnutek postupem ve vývoji a vylepšování přidané hodnoty námořních 

zdvihacích zařízení vznikl požadavek na vytvoření uzamykacího systému kladnice jeřábu. 

Ta se po skončení činnosti jeřábu vrací do své výchozí horní polohy, která je také určena 

pro přepravu a přesun plavidla s jeřábem na palubě.  

Do současné doby byl tento systém realizován základním dokovacím systémem, kdy trn 

zajíždí do trubky a tím je zajištěna poloha kladnice s hákem vůči hlavě výložníku jeřábu. 

Tento systém byl dále vybaven uzamykáním pomocí tvarového zablokování trnu díky otočení 

kruhové tyče s výřezem pro volný průchod trnu. Toto zablokování probíhalo ručně a musela 

ho provést obsluha.  

Pro zpracování své diplomové práce jsem si vybral právě toto téma, návrhu mechanického 

zámku kladnice jeřábu, který se bude uzamykat automaticky po dojetí kladnice do koncové 

polohy a uvolnění kladnice pro zahájení operací jeřábu bude probíhat ze stanoviště obsluhy 

jeřábu. Původní systém zajištění polohy kladnice a hlavy výložníku zůstane zachován a bude 

použit a modifikován pro potřebu umístění zámku a uzamykání.  

Cílem práce je tedy návrh a zpracování mechanického zámku kladnice jeřábu, který bude 

kladnici v koncové poloze uzamykat automaticky a pro maximální pohodlnost obsluhy bude 

odemykán ze stanoviště obsluhy jeřábu. Mechanický zámek bude navržen a rozpracován 

do výrobní dokumentace. 

V úvodních kapitolách diplomové práce se budu zabývat základním rozdělení jeřábové 

techniky a to ve všeobecné rovině. Následně bude zpracován přehled námořní jeřábové 

techniky, jaké jeřáby jsou používány na moři pro zdvihání břemen od malých hmotností 

a rozměrů až po zdvihání břemen obřích rozměrů a hmotnostech tisíců tun. Také se budeme 

zabývat otázkami jaké firmy a společnosti se výrobou námořních jeřábů zabývají, konstrukcí 

výložníků jeřábů a jejich zdvihem. 
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Po těchto všeobecných kapitolách přejdeme k samotnému řešení problému diplomové 

práce. Bude následovat kapitola, kde bude daný problém rozebrán. V této kapitole také 

budou vytvořeny návrhové varianty řešení uzamykání kladnice. Z těchto variant vyhodnotíme 

tu nejvhodnější. Vybraná varianta řešení bude dále zpracována detailněji od prvotního 

návrhu až po finální podobu. Provedeme potřebné návrhové a pevnostní výpočty, které nám 

pomohou určit potřebné rozměry. Na závěr bude výsledné řešení problému uzamykání 

konkrétně popsáno a bude specifikováno jeho provedení. Výkresová dokumentace bude 

zpracována do finální podoby výrobní dokumentace, podle které bude případně možno 

zámek kladnice vyrobit.  
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2 JEŘÁBY 

Jeřáby jsou zdvihací zařízení pro cyklickou činnost, která slouží k manipulaci břemen 

ve svislém a vodorovném směru v pracovním dosahu jeřábu. Těžká a rozměrná břemena 

jsou zdvihána a manipulována jeřáby, které pro přenos tažné síly na břemeno od pohonu 

používají jako základní prvek lano, případně pro malá zdvihadla jsou využívány řetězy. 

Jeřáby se skládají z ocelové konstrukce, která tvoří nosný systém jeřábu. K této ocelové 

konstrukci jsou následně připojovány mechanizmy zajišťující pohyb a zdvih jeřábu. Dané 

mechanizmy jsou ústrojí měnící rotační pohyb hřídele motoru na pracovní pohyb [1]. 

Požití zdvihacích zařízení je vhodné například pro: 

 přemístění těžkých břemen nestejných rozměrů a hmotností, 

 přerušovaný tok materiálu, 

 materiál, který přemisťujeme na omezené stálé ploše nebo prostoru, 

 nevyhovující dopravní cesty, 

 požadavek vertikální i horizontální dopravy břemen. 

Na jeřáby je kladeno množství nároků, kterým musí jeřáb z technického hlediska vyhovět. 

Očekává se: 

 velký dopravní výkon a malá vlastní hmotnost, 

 bezpečný a spolehlivý provoz, 

 jednoduchá a automatizovaná obsluha, 

 přizpůsobivost technologickým procesům, 

 normalizace a typizace. 

2.1 Rozdělení jeřábů a jejich typy 

Všeobecně můžeme jeřáby rozdělit do dvou základních skupin. Jsou to jeřáby: 

 stacionární jeřáby 

pevně umístěné jeřáby například v budovách, dílnách. Manipulují s břemenem pouze 

v daném prostoru. 

o s přímočarým pohybem 

o otočné 

 mobilní jeřáby 

Jeřáby se mohou přemisťovat na libovolné dostupné místo. Mohou se pohybovat 

s břemenem nebo bez něj. 

Jeřáby můžeme dále rozdělit podle konstrukce. Toto rozdělení se skládá ze tří hlavních 

skupin. Rozdělení vychází z převzaté mezinárodní normy ČSN ISO 4306-1 [4]. 

 Jeřáby mostového typu 
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o mostové jeřáby, Obr. 2.1,  

most jeřábu se opírá podvozky přímo o jeřábovou dráhu 

 

Obr. 2.1 Mostový jeřáb [4] 

o portálové jeřáby, Obr. 2.2, 

most se opírá o jeřábovou dráhu pomocí podpěr 

 

Obr. 2.2 Portálový jeřáb [4] 

o poloportálové jeřáby,  

most jeřábu se opírá o jeřábovou dráhu z jedné strany bezprostředně 

a z druhé strany pomocí podpěry. 

 Jeřáby s nosnými lany 

o lanový jeřáb, Obr. 2.3, 

Nosná lana jsou upevněna v horní části podpěr,  

 

Obr. 2.3 Lanový jeřáb [4] 
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o mostový lanový jeřáb,  

nosná lana jsou upevněna na koncích mostu osazeného na podpěrách. 

 Jeřáby výložníkového typu 

o portálový a poloportálový otočný jeřáb, Obr. 2.4, 

jeřáb výložníkového typu osazený otáčivě na portálu nebo poloportálu, 

 

Obr. 2.4 Portálový otočný jeřáb [4] 

o mobilní jeřáb, Obr. 2.5, 

jeřáb výložníkového typu, může být vybaven přídavnou výložníkovou 

nástavbou, schopný jízdy s břemenem nebo bez něj, nepotřebuje pevnou 

dráhu, stabilita je dána hmotností stroje, 

 

Obr. 2.5 Mobilní jeřáb [5] 

o věžový jeřáb, Obr. 2.6, 

otočný jeřáb s výložníkem umístěným v horní části svislé věže, 

 

Obr. 2.6 Věžový jeřáb [4] 
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o železniční jeřáb 

výložníkový jeřáb na železničním podvozku způsobilý pro činnost 

na železničních tratích, 

o plovoucí jeřáb, 

jeřáb umístěný na speciálním pontonu s vlastním pohonem nebo vlečném, 

o palubní jeřáb, Obr. 2.7, 

otočný jeřáb umístěný na palubě lodi určený k nakládání a vykládání břemen, 

 

Obr. 2.7 Palubní jeřáb [4] 

o stožárový jeřáb, 

jeřáb výložníkového typu, otočný, s výložníkem upevněným v kloubu v dolní 

části svislého stožáru, 

 Derikový jeřáb 

 Stožárový jeřáb s pevnou podpěrou 

o konzolový jeřáb, Obr. 2.8, 

jeřáb výložníkového typu, jehož prostředek pro zdvih břemene je zavěšený 

na konzole spojené se sloupem nebo na kočce. 

 

Obr. 2.8 Konzolový jeřáb [4] 

 Sloupový konzolový jeřáb, 

 pojízdný konzolový jeřáb, 

 bicyklový jeřáb. 

Dalším typickým rozdělením jeřábů, o kterém pojednává norma ČSN ISO 4306-1, 

je rozdělení jeřábů podle druhu pohybu. 
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 Stacionární jeřáb,  

jeřáb upevněný na základech nebo na jiném nepohyblivém podkladu. 

 Šplhací jeřáb,  

jeřáb namontovaný na prvky stavěné budovy a pohybující se nahoru vlastními 

mechanizmy. 

 Přemístitelný jeřáb, 

jeřáb namontovaný na základnu, schopný přemístění na různá stanoviště ručně nebo 

pomocnými prostředky. 

 Radiální jeřáb,  

jeřáb, který se může za provozu otáčet kolem stacionární svislé osy. 

 Pojízdný jeřáb, 

jeřáb, který může za provozu pojíždět. 

o Samohybný jeřáb, 

pojízdný jeřáb vybavený mechanizmem pro pojíždění při práci a pro pojezd 

na různá stanoviště. 

o Přívěsný jeřáb, 

pojízdný jeřáb bez vlastního mechanizmu pojezdu a může být v závěsu 

vlečen tahačem. 

Podle využití rozlišujeme základní typy jeřábů: 

 montážní, 

 dílenské, 

 hutní, 

 nádvorní a skládkové, 

 stavební, 

 železniční, 

 přístavní, 

 plovoucí. 
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3 LODNÍ A PLOVOUCÍ JEŘÁBY 

Používané jeřáby pro manipulaci s materiálem na moři můžeme rozdělit do dvou hlavních 

kategorií. 

 Palubní jeřáby, 

 plovoucí jeřáby. 

3.1 Palubní jeřáby  

Palubní jeřáby jsou umístěny bezprostředně na palubě lodi, na Obr. 3.1 Může jít 

o manipulaci s nákladem na palubě lodi nebo o překládání materiálu a podobně. Tyto jeřáby 

mohou být samostatné strojní zařízení a na loď je lze umístit dodatečně.  

 

Obr. 3.1 Palubní podstavný jeřáb [6] 

Palubní jeřáby dále můžeme rozdělit na kategorie: 

 Podstavné jeřáby, 

 stožárové jeřáby. 

Podstavné jeřáby se vyznačují tím, že se otáčí celá nadstavba jeřábu se všemi zařízeními 

na velkorozměrném ložisku. Podstavný jeřáb je na Obr. 3.1. 

Stožárové jeřáby, na Obr. 3.2, jsou určené pro zdvihání větších hmotností až do tisíců tun. 

U stožárových jeřábů je hlavním prvkem konstrukce stožár, který je umístěn stabilně 

na místě a neotáčí se. Otáčí se jen výložník s kabinou obsluhy, dále vrchol stožáru přes, 

který jsou vedeny lana a otáčí se také vnitřní vestavba s navijáky. Tento typ jeřábu vyrábí 

především společnost Huisman, která vlastní na toto provedení také několik patentů. 
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Například to jsou celosvětové patenty WO 2009099319(A1), WO 2009131442(A1) a řada 

dalších. 

 

Obr. 3.2 Stožárový jeřáb pro manipulaci s těžkými břemeny [7] 

3.2 Plovoucí jeřáby 

Druhým typem jsou plovoucí jeřáby. Těmito jeřáby jsou přímo celé lodě koncipované již 

od návrhu jako jeřábové, na Obr. 3.3. Plovoucí jeřáby mohou manipulovat s větší zátěží než 

pouhé lodní jeřáby nebo s mnohem rozměrnějšími břemeny. Obvykle nepřevážejí náklad 

a manipulují s rozměrnými a těžkými břemeny. V provedení pro manipulaci a operace 

v pobřežních vodách mohou být takovéto lodě vybaveny také výsuvnýma nohama 

pro stabilizaci plavidla, na Obr. 3.5, tyto jeřáby se využívají například při stavbě větrných 

elektráren.  

Plovoucí jeřáby rozdělujeme podle typu pohonu [8] 

 s vlastním pohonem,  

 bez vlastního pohonu, tlačné 

Plovoucí jeřáby mohoubýt následujícího typu 

 běžné plovoucí jeřáby, Obr. 3.3, 

 poloponorné plovoucí jeřáby s větší stabilitou, Obr. 3.4, 

 s výsuvnýma nohama, Obr. 3.5. 
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Obr. 3.3 Plovoucí jeřábová loď [9] 

 

Obr. 3.4 Poloponorná jeřábová loď [10] 
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Obr. 3.5 Jeřábová loď se stabilizačníma nohama [11] 

3.3 Společnosti vyrábějící námořní jeřáby 

Významnou firmou v oblasti výroby námořních jeřábů je již zmiňovaná Holanská společnost 

Huisman. Firma Huisman vyrábí řadu námořních jeřábů. Význymným typem vyráběného 

jeřábu jsou stožárové jeřáby (HLMC, OMC) s nejvyšším zdvihem hmotnosti 5000t. V oblasti 

podstavných jeřábů dosahují jeřáby společnosti Huisman nosnosti 600t. Dále tato firma 

vyrábí plovoucí jeřáby a další typy jeřábů. Mimo námořní zdvihací techniku se společnost 

Huisman zabývá také systémy pro námořní pokládků kabelů a potrubí a dalších 

zařízení [12]. 

Velkým konkurentem firmy Huisman je v oblasti námořní zdvihací techniky firma Liebherr. 

Společnost Liebherr vyrábí námořní jeřáby podstavného typu. PalubníjJeřáby s příhradovým 

výložníkem (BOS) dosahují zdvihu 1200t. Největší těžké jeřáby této společnosti dosahují 

zdvihu 2000t. Společnost Liebher se dále zabývá výrobou celé řady produktů, například stroji 

pro těžební průmysl, mobilními jeřáby a řadou dalšíchí [13]. 

Dalším výrobcem palubních jeřábu je napříkald společnost Palfinger nebo také společnost 

TTS Group ASA, které vyrábí také řadu palubních a námořních jeřábů, především pak 

nižších nosností. Na trhu je možno najít také řadu dalších výrobců. 

Jeřáby vyráběné všemi těmito spočnostmi nenalézají uplatnění jen na palubách lodí a jsou 

velmi často také umisťovány jako manipulační zařízení na vrtné plošiny v moři, popřípadě 

mohou velmi dobře sloužit na souši v přístavech a podobně. 
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4 VÝLOŽNÍKY NÁMOŘNÍCH JEŘÁBŮ 

Výložníky všech námořních jeřábů se v mnohém neliší od výložníků běžných jeřábů. 

Výložníky slouží ke změně vyložení manipulovaného náklad. Přes výložníky je vedeno 

zdvihové lano, které prochází přes kladky a je na konci opatřeno hákem pro zavěšení 

břemene. Výložníky rozlišujeme jako stavitelné a kyvné. 

Výložníky jsou vztyčovány a sklápěny okolo svého čepu, na kterém jsou uloženy. Čepy 

uložení jsou otočné nebo pevné. K manipulaci s výložníky slouží sklápěcí zařízení, které se 

vyrábí v několika provedeních. 

Stavitelné výložníky neumožňují pohyb břemene po vodorovné dráze. Při vztyčování 

a spouštění výložníku je relativní vzdálenost od břemene ke špičce výložníku stále stejná 

a břemeno koná pohyb po kružnici. To v praxi znamená, při zvedání výložníku je nutno také 

zároveň zvedat celou tíhu břemene. Toto provedení je používáno především u jednodušších 

jeřábů a jeřábů pro nižší nosnosti. 

Kyvné výložníky při změně vyložení zajišťují vodorovnou nebo téměř vodorovnou dráhu 

kladnice. Hmotnost výložníku je obvykle vyvážená, takže při teoretické úvaze 

nespotřebovává pohyb výložníku, téměř žádnou práci. Tato skutečnost umožňuje manipulaci 

břemene při značných rychlostech bez velkého výkonu motoru [2]. 

Snahou je zefektivňování a snižování nákladů, proto pro manipulaci s hmotnými břemeny je 

mnohem výhodnější využívat kyvné výložníky, kdy při pohybu výložníku se břemeno 

pohybuje po téměř vodorovné dráze.  

4.1 Konstrukce výložníků 

Konstrukce výložníků je v této části převážně čerpána ze zdrojů společností Liebherr 

a Huisman. Tyto společnosti jsou jedny z největších výrobců a dodavatelů námořních jeřábů. 

Výložníky vyráběné pro námořní jeřáby jsou následujícího typu: 

 Skříňové výložníky, 

 příhradové výložníky, 

 kombinované výložníky. 

4.1.1 Skříňové výložníky 

Jedná se o výložníky svařované, kdy výchozím polotovarem jsou plechy. Mohou být 

vyráběny v jednodušším provedení, kdy je svařen výložník do obdélníkového profilu. 
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Pak jsou tyto výložníky využívány do nosnosti asi 100t. Výhodou může být snadné vytvoření 

teleskopického výložníku. 

Pokud je skříňový výložník navržen ve složitějším tvaru, jako na Obr. 4.1, mohou být tyto 

výložníky využívány pro velké nosnosti. Teoreticky se jedná o dvounosníkové výložníky, 

kde jsou oba nosníky spojeny. 

 

Obr. 4.1 Jeřáb se skříňovým výložníkem [14] 

4.1.2 Příhradové výložníky 

Příhradové výložníky jsou zejména výhodné pro dlouhé výložníky a pro manipulaci s lehčími 

břemeny. V praxi jsou vyráběny jednoduché výložníky pro nosnosti do 2000t, na Obr. 4.2. 

Může být také využito dvounosníkové konstrukce, kdy se výložník skládá prakticky ze dvou 

příhradových nosníků navzájem spojených. Toto řešení se využívá zejména pro plovoucí 

jeřáby, jak můžeme vidět na Obr. 3.4. 
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Obr. 4.2 Jeřáb s příhradovým výložníkem [15] 

Tento typ výložníků je lehčí než výložníky skříňové, ale pracnější na výrobu. 

Příhradové výložníky se stávají z horního a dolního pásu, příček a svislic. Prvky jsou 

z válcovaných profilů a jsou souměrně umístěny k ose výložníku. [1] 

4.1.3 Kombinované výložníky 

Kombinovaní výložníky jsou určené pro největší zatížení při použití u otočných jeřábů. Toto 

provedení využívá především společnost Huisman.  

V zásadě jde o příhradovou konstrukci kde spodní a horní pásy jsou nahrazeny 

dvojnosníkovou skříňovou konstrukcí spojených příčkami a svislicemi, tak aby výložník unesl 

maximální zatížení. Tento typ výložníku je na Obr. 4.3. 
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Obr. 4.3 Provedení kombinovaného výložníku [16] 

4.2 Konstrukce kyvných výložníků 

Používané konstrukce kyvných výložníků umožňují vodorovný nebo přibližně vodorovný 

posun břemene. Oproti stavitelným výložníkům je jejich velkou výhodou nižší potřebný výkon 

pro zdvih výložníku. 

Typy konstrukce rozdělujeme na: 

 Jednoduchý výložník s kruhovou dráhou kladky na konci výložníku, 

 členěný výložník s vodorovnou dráhou kladky. 

4.2.1 Jednoduchý kyvný výložník 

Výložník je uložen na čepu a při pohybu kladka na konci výložníku opisuje kruhovou dráhu. 

Aby se zavěšené břemeno pohybovalo po vodorovné dráze, je nutné vyrovnávat změnu 

výšky kladky změnou délky lana, na kterém je břemeno zavěšeno.  

Změny délky lana se realizují kladkostrojem. 
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To je provedeno tak, že kladkostrojový systém je umístěn mezí věži a vrcholem výložníku. 

Jedna soustava kladek je umístěna pevně na věži jeřábu. Druhá soustava kladek je 

umístěna na konci výložníku.  

Pokud se výložník zvedá nebo spouští mění se délka lan mezi soustavou kladek. Tím se 

prodlužuje nebo zkracuje délka lana s hákem. Tímto systémem dosáhneme pouze přibližně 

vodorovné dráhy. Jeřáb tohoto typu je na Obr. 4.4. 

 

Obr. 4.4 Jeřáb s kyvným ramenem a lanem vedeným přes kladkostroj [17] 

4.2.2 Členěné výložníky 

Členěné výložníky jsou sestaveny z několika částí, jež zajišťují, že délka lana při změně 

polohy výložníku zůstává stejná. Koncová kladka výložníku u tohoto mechanizmu koná 

prakticky přímočarý pohyb. Díky tomu se břemeno zavěšené na konci lana také pohybuje 

přímočaře.  

Členěné výložníky jsou: 

 S tuhým táhlem, 

 bez tuhého táhla. 

Výložník je zpravidla vyvážen. Proto na konci pevného táhla nebo lana je vyvažovací závaží. 

Díky tomu se výložník zvedá a spouští minimální silou. 
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Díky lomenému výložníku zajišťuje tento typ lepší prostor vyložení než je tomu 

u jednoduchého systému výložníku. Na rozdíl od jednoduchého výložníku je možné umístit 

kladkostroj také za koncovou kladku výložníku. V případě jednoduchého výložníku toto není 

možné z důvodu konstrukce a funkčnosti. Jeřáby s členěnými výložníky umožňují dosahovat 

daleko vyšších nosností a větších vyložení. Nevýhodou je složitější konstrukce a větší 

hmotnost celého jeřábu. 

Členěné výložníky s pevnými táhly 

Výložníky s pevnými táhly se skládají ze vzpěry, táhla, vahače a závaží pro vyvážení 

výložníku. Tyto komponenty spojené do mechanizmu vytvářejí čtyřkloubový mechanismus. 

Vzpěra a táhlo jsou uchyceny na čepu ke konstrukci jeřábu. K táhlu bývá také upevněno 

protizávaží pro vyrovnání hmotnosti. Na vahač jsou otočně uchyceny vzpěra a táhlo.  

Koncový bod vahače, kde je umístěna i kladka pro vedení lana, při pohybu výložníku koná 

víceméně vodorovný pohyb. Zdvihové lano je vedeno z bubnu vrátku přes kladku umístěnou 

na čepu táhla, dále přes spoj táhla s vahačem a následně přes koncovou kladku nebo 

kladnici do spodní kladnice s hákem. Toto vedení lana zajišťuje, že při změně polohy 

výložníku zůstane délka lana stejná a díky použitému mechanismu zavěšené břemeno 

na háku koná vodorovný pohyb. Jeřáb s kyvným výložníkem s tuhým táhlem je na Obr. 4.5. 

 

Obr. 4.5 Jeřáb s kyvným výložníkem 
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Členěné výložníky bez pevného táhla 

Členěný systém bez tuhého táhla je tvořen výložníkem, na jehož konci je vahač, který tvoří 

segmentem. Ten je držen lanem namísto pevného táhla. Systém je zobrazen na Obr. 4.6. 

Lano je vedeno přes zakřivenou část segmentového vahače a oba konce lana jsou uchyceny 

v jednom bodě na konstrukci jeřábu. Koncový bod vahače může konat přesně vodorovný 

pohyb, pokud je pól pohybu vždy na svislici s koncovým bodem segmentu, kde působní tíha 

břemene.  

Velkou výhodou tohoto systému je naprosto vodorovná dráha pohybu břemene. 

Mezi nevýhody patří především to, že lano není tuhé a pří brždění nákladu vzniká kmitání 

lana. 

 

Obr. 4.6 Řešení výložníku bez tuhého táhla 

4.3 Mechanizmy zdvihu výložníků 

Pro provádění změny polohy výložníku a tím změny vyložení břemene jsou použity sklápěcí 

mechanizmy. 

U stavitelných výložníkových systémů kdy při změně poloha se mění i poloha břemene a je 

tedy zapotřebí více síly pro zdvižení výložníku se používají pro zdvih v zásadě jen 

kladkostrojové systémy.  

Kyvné výložníky oproti tomu umožňují, díky své vyvážené konstrukci a vodorovnému pohybu 

břemene, použít i jiné mechanismy a to především proto, že není zapotřebí takové velké síly 
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pro pohyb výložníku a jsou využívány motory s menšími výkony. Způsoby sklápění výložníků 

mohou být provedeny: 

 lanovým kladkostrojem, 

 přímočaré hydromotory. 

4.3.1 Lanový kladkostroj 

Tento způsob je používán u výložníků, které nejsou zcela vyváženy a vyvozují v laně stálý 

tah. Jelikož je lano tažný prvek nemůžeme ho využít, pokud by se změnil smysl momentu 

působení výložníku. To se děje u vyvážených výložníků. 

4.3.2 Přímočaré hydromotory 

Jedná se dnes o jeden z nejpoužívanějších způsobu sklápění výložníků. Hydraulické válce 

jsou jednoduché, snadno a plynule řiditelné a jednoduše se ovládají. Vyrábějí 

se v nejrůznějších velikostech a typech. Píst hydraulického válce je poháněn tlakovou 

kapalinou. Tlak v kapalině vytváří hydraulické čerpadlo, které bývá obvykle poháněno 

elektromotorem. 
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5 KONSTRUKCE ZÁMKU KLADNICE JEŘÁBU 

5.1 Základní problematika jištění kladnice 

Námořní jeřáby jsou vystavovány jedněm z nejtěžších podmínek. Především se jedná o stále 

vlhké prostředí a neustálý kontakt se slanou vodou, která maximalizuje vznik koroze, a dále 

pak jde o nestabilitu lodě samotné, která nese dané zařízení. Nestabilita a značné zrychlení 

lodě a tím pádem i jeřábu je největší na rozbouřeném moři. Proto naprosto vše, co je 

především na palubě lodi, musí být ukotveno.  

Při přejezdu jeřábové lodě do místa určení jsou jeřáby vždy uloženy v přepravní poloze 

a zajištěny proti pohybu. Již ovšem není zcela samozřejmé, že dodavatel jeřábového 

systému dodá také ukotvení háku spolu se spodní kladnicí v přepravní poloze tak, aby 

při plavbě na moři nemohl volný hák a kladnice poškodit další vybavení lodě nebo někoho 

zranit.  

V praxi pak ukotvení kladnice s hákem řeší provozovatel jeřábu nějakým jednoduchým 

systémem, který omezí pohyb háku a je více či méně automatický. Příkladem mohou být 

možnosti zamezení pohybu například ohrazením umístěním do „bedny“ nebo přivázání 

lanem k palubě lodi, jako na Obr. 5.1. 

 

Obr. 5.1 Příklad jednoduchého zajištění háku na palubě 

Standardně dodávané námořní jeřábové systémy firmy Huisman jsou již vybavovány 

uzamykacím mechanizmem. Při ukládání jeřábu do přepravní polohy se kladnice s hákem 
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zatáhne do nejvyšší polohy, mechanizmus zajede a je zapotřebí kladnici ručně zajistit. 

Poté se může uvolnit napětí v lanech a dolní kladnice drží na svém místě a nekoná 

nepředvídatelný pohyb. 

Nejideálnější stav je, kdy při ukládání jeřábu do přepravní polohy kladnice dojede do své 

krajní přepravní polohy a zajede do zajišťovacího mechanismu a ten se uzamkne sám nebo 

řízeně z pozice obsluhy jeřábu, aby nebylo zapotřebí, aby posádka lodě zamykala kladnici 

ručně. Proto při návrhu uzamykacího mechanizmu bude toto bráno na zřetel a mechanizmus 

bude vytvořen s ohledem na maximální automatizaci procesu dokování kladnice. 

5.2 Prvotní rozbor konstrukčního problému 

Jak již bylo zmíněno, spodní kladnici s hákem jistíme u námořních jeřábů z důvodu 

bezpečnosti. Zajištěná kladnice se nesmí samovolně uvolnit a nekontrolovatelně se houpat. 

Může poškodit vybavení nebo způsobit zranění.  

Jelikož se bude zámek kladnice nacházet na konci výložníku jeřábu a protože se u jeřábů 

snažíme dosáhnout co nejvyšší možné zvedané zátěže, nesmíme výložník zbytečně 

zatěžovat mrtvou váhou. Proto mechanický zámek kladnice musí být co nejlehčí.  

V námořním prostředí podléhá ocel neustálému vystavení slané vodě a koroduje. Z toho 

vyplývá, že mechanizmus nesmí být příliš složitý, aby nezkorodoval a nezadrhnul se nebo 

nepřestal fungovat nebo musí být navržen z korozivzdorné oceli, což ale není cenově 

výhodné. Zároveň musí být dostatečně subtilní z důvodu přídavku materiálu právě 

na případnou korozi a opotřebení. Dále je zapotřebí, aby mechanizmus byl spolehlivý 

a bezpečně zajistil kladnici proti pohybu. 

5.3 Návrh systému zamykání 

Při návrhu budeme vycházet především ze specifikace požadavků, které budou zahrnovat 

jak požadavky funkční, tak požadavky na co nejnižší ekonomické náklady použitého řešení 

a co nejspolehlivější funkčnost.  

5.3.1 Zadání konstrukce zámku kladnice jeřábu 

Zadavatel firma Huisman požaduje návrh mechanismu uzamykání kladnice jeřáb, které bude 

kompatibilní se současně využívaným systémem fixace kladnice. Tento systém je určen 

pro jeřáby typu PMOC. Potřebné údaje pro návrh jsou uvedeny níže. 
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 Dle normy Lloyd’s Register CLAME 2013 

 Hlavní zdvih (MH) 100 [t], dynamický faktor 1,4 [-]  

 Pomocný zdvih (WH) 15 [t], dynamický faktor 1,6 [-]  

 Hmotnost – MH lower block 4,2 [t] 

 Počet nosných lan 4 [-] 

 Hmotnost – WH lower block 0,8 [t] 

 Počet nosných lan 1 [-] 

 Mechanismus zámku pracuje v prostředí namořním, korozním (slaná voda), 

s teplotami v rozsahu od -10ºC do +45ºC.  

Návrh block-catcheru firmy Huisman je znázorněn na Obr. 5.2. Zámek kladnice bude 

umístěn na dokovací trubce block-catcheru ve vyhrazeném prostoru.  

Již navržený mechanizmus dokování kladnice je založen na zatažená trnu, který je umístěn 

na kladnici s hákem, do dokovací trubky upěvněné k hřídeli horních kladek.  

Tento sytém byl doposud uzamykán ručně po zadokování kladnice pomocí otočného čepu. 

Pro usnadnění pojištění kladnice v přepravní poloze, je požadavek na zámek kladnice, který 

bude ovláván z řídícího stanoviště jeřábu. 

 

Obr. 5.2 Výkres zadání diplomové práce 
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5.3.2 Specifikace požadavků 

Pro návrh zámku nejprve vyspecifikuji požadavky na konstrukci zámku. Tyto požadavky 

budou kompletním seznamem všech potřebných požadovaných funkcí a dalších přídavných 

funkcí. 

Funkce a funkční požadavky 

Požadované funkce a funkční parametry jsou: 

 Zajištění polohy kladnice a zamezení její změny polohy 

 Držení hmotnosti dolní kladnice a háku 4,2 t + zachycení dynamických sil 

 Zajištění kladnice hlavního zdvihu při použití pomocného zdvihu, zdvih 15 t, hmotnost 

háku pomocného zdvihu 0,8t 

 Co nejnižší hmotnost zámku 

 Maximální jednoduchost mechanizmu 

 Maximalizace automatizace uzamčení kladnice a háku 

 Vymezený prostor pro zámek: výška 545mm, vnější průměr trubky pro uchycení 

229mm 

 Prostor je dále omezen lany, která jsou čtyři a jejich rozteč je 720mm, opsaná 

kružnice má průměr 1018mm 

 Doporučený požadavek: zachování těžiště v ose fixace lower-blocku 

Provozní podmínky 

Jeřáb se bude pohybovat v námořním prostředí. Z toho vyplývají podmínky prostředí 

a požadavky na mechanizmus. 

 Vysoce korozivní prostředí, slaná voda, nutná povrchová úprava 

 Rozsah teplot použití: -10°C až +45°C 

 Četnost použití: vysoká 

 Matriál pro uchycení mechanizmu: ocel 

Ergonomie 

Při používání nesmí docházet k nebezpečným situacím a mechanizmus musí být spolehlivý. 

 Spolehlivost proti uvolnění kladnice 

 Bezpečné proti zranění 

 Jednoduchost ovládání a automatizace uzamčení 

Předpisy 

Prováděcí předpisy, ze kterých budou čerpány potřebné údaje pro konstrukci a kontrolu 

navrhnutého řešení. 

 Lloyd’s Register, CLAME 2013 
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 Nesmí být porušena žádná patentová práva 

Ekonomie 

Požadavky na výrobní hodnotu zámku a jeho celkovou užitnou hodnotu. 

 Minimální hmotnost mechanizmu 

 Použití pokud možno normalizovaných součástí 

 Ekonomicky výhodné řešení 

5.3.3 Funkční struktura 

Pro mechanizmus zámku můžeme určit základní funkční úlohy, které při navrhování musíme 

zohlednit a vhodnou konstrukcí mechanizmu zajistit. Tato funkční struktura vyplývá 

ze specifikovaného zadání. 

1. Umožnit zasunutí zajišťovacího trnu do fixační trubky 

2. Zajistit kladnici v dané přepravní poloze 

3. Umožnit uvolnění uzamykacího mechanizmu 

4. Vytvořit spojení mechanizmu zámku s fixací kladnice a háku 

5.3.4 Návrhy jednotlivých dílů a principů 

Při návrhu mechanizmu rozdělíme konstrukci na několik částí podle funkční struktury a podle 

návrhu principů fungování mechanizmu. Navrhovat a vybírat nejvhodnější typ řešení budeme 

z následujících částí návrhu: 

 Princip zajištění 

 Pohon zajištění 

 Možnosti upevnění k dokovacímu systému 

5.3.5 Princip zajištění 

Základem celého mechanizmu je princip zajištění fixačního trnu. Základní principy fixace 

mohou být uskutečněny: 

 Sevřením trnu a třením 

 Tvarovým zajištěním 

Svěrné zajištění trnu není pro náš případ příliš výhodné. Pokud bychom chtěli vyvodit 

dostatečnou fixační sílu, bylo by zapotřebí velkého tlaku na trn a to znamená vyvození 

značných sil pro zajištění. Zajištění a spoléhání na třecí sílu není vhodné, protože takové 

spojení nemusí být spolehlivé. V proměnlivém námořním prostředí může dojít 

ke změně třecího koeficientu na plochách mezi trnem a zamykacím mechanizmem. 
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Poté by nastal další problém s nespolehlivým uchycením a udržením kladnice s hákem 

v požadované poloze. 

Z výše uvedených důvodů, se proto zaměříme na mechanizmy s tvarovým zámkem, které 

budou spolehlivěji plnit svou funkci. Prvotní návrhy principů zamykání jsou konkrétně 

popsány níže. 

Návrh zajištění 1  

Koncept uzamčení číslo 1, zobrazený na Obr. 5.3, je založen na zablokování fixačního trnu 

(1) otočným čepem (3). Čep je otočný okolo své osy a má zářez o poloměru zajišťovacího 

trnu (1), který zajišťuje možnost průchodu trnu. Po dojetí trnu (1) na místo a otočení jistícího 

čepu (3) dojde k zapadnutí do úsečové drážky na trnu (1) a tak je znemožněno trnu vyjet 

ven. Pro odblokování se čep (3) opět otočí do polohy pro volný průchod trnu. 

Výhody jsou jednoduchost provedení, použití rotačních aktuátorů, zablokování bez nutnosti 

použití stále přidržovací síly, velmi nízké opotřebení. 

Mezi nevýhody patří nutnost kontrolovat, zda je trn v koncové poloze, nemožnost 

automatického mechanického uzamčení při dojetí do zamykací polohy. 

 

Obr. 5.3 Návrh zajištění 1 

Návrh zajištění 2  

Navržené řešení číslo 2 vychází obdobně, jako řešení číslo 1, ze zablokování trnu (1) čepem 

(3), který zapadne do úsečové drážky na fixačním trnu (1). Návrh je zakreslen na Obr. 5.4. 

Zde není čep (3) otočný okolo své osy, ale je konci uchycen otočně čepem. K zablokování 

dojde při dojetí trnu do koncové polohy a přitažení zamykacího čepu (3) do drážky na trnu 
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(1). Odblokování nastane při uvolnění a pootočení zamykacího čepu (3), aby mohl trn (1) 

volně projít. 

Výhody principu jsou využití přímočarých aktuátorů, jednoduchost, malý počet jednotlivých 

potřebných součástí, možnost automatického mechanického uzamčení, nižší opotřebení. 

Nevýhodami mohou být délky blokačního čepu, při špatném tvaru drážky a čepu nutno stále 

vyvozovat přítlačnou sílu. 

 

Obr. 5.4 Návrh zajištění 2 

Návrh zajištění 3  

Schéma systému uzamykání kladnice a háku v návrhu číslo 3 je zobrazen na Obr. 5.5. 

Fixační trn (1) upevněný ke spodní kladnici je opatřen obvodovou drážkou, do které ze dvou 

stran, zapadne zámek. Zámek je opatřen dvěma čelistmi (3), na kterých je upevněn 

blokovací čep zapadající do drážky na trnu. Čelisti jsou otočně (4) upevněny spodní částí 

k trubce (2) pro uchycení trnu. Obě čelisti jsou spojeny dvěma tažnými pružinami (6). Pružiny 

(6) zajistí zaklapnutí mechanizmu a zajištění trnu (1), který může dojet do své fixační polohy 

bez nutnosti předešlého odjištění. Pro uvolnění zajištění slouží kuželové mezikruží (5) 

umístěné posuvně nad čelistmi. Při zaražení kuželu (5) směrem dolů mezi čelisti a fixační 

trubku (2) dojde k rozevření čelistí a odblokování kladnice s hákem. 

Variantně je možno uvažovat a navrhnout jednodušší variantu pouze s jednou blokovací 

čelistí. Pak bude zámek lehčí a bude obsahovat méně dílů. 

Velkou výhodou principu 3 je možnost plné automatizace uzamykání, snadná obsluha, malé 

zástavbové rozměry. 
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Nevýhodou jsou složitější díly a jejich větší počet. Dále je nevýhody vyšší opotřebení 

a nutnost snižování tření mezi díly, větší potřebná síla pro odjištění. 

 

Obr. 5.5 Návrh zajištění 3 

Návrh zajištění 4 

Princip zajišťování trnu (1) číslo 4, na Obr. 5.6, je založen obdobně, jako princip číslo 2, 

na čepech (5) uchycených na jednom konci otočně k pevnému uchycení (3) a druhý konec 

čepu (5) je uchycen v horním mezikruží (4) do drážek. V mechanismu jsou navrženy dva 

čepy (5). Při pootočení je umožněno oddálení čepů (5) od trnu (1) a tak dojde k odjištění 

zámku. Čepy (5) jsou spojeny právě zmíněným mezikružím (4). Tento princip je výhodný 

pro využití rotačních pohonů. Alternativně je možno použít i přímočaré aktuátory. 

Výhodou je možnost využití libovolných rotačních aktuátorů za použití ozubeného věnce 

a pastorku na pohonu nebo možnost nahradit rotační převodník za přímočarý. Dále jsou 

výhodou nižší odpory a snadné zajištění pouze pootočením mechanizmu. 

Mezi nevýhody patří především nemožnost mechanického automatického uzamčení, vyšší 

počet dílů a letmé uchycení uzamykacích čepů.  
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Obr. 5.6 Návrh zajištění 4 

Návrh zajištění 5 

Tento návrh využívá k zajištění jinou část fixačního mechanizmu než tvarové zajištění trnu. 

Princip zajištění kladnice jeřábu, na Obr. 5.7, je založen na zajištění fixačního trnu (1) 

ve spodní části dokovací trubky (2) za centrovací kužel (3) uchycený k trnu. Centrovací kužel 

(3) je po dojetí do koncové polohy zachycen a zajištěn proti vyjetí ze své polohy párem čelistí 

(5). Čelisti (5) jsou při nájezdu trnu (1) automaticky rozevřeny centrovacím kuželem (3) 

umístěným na trnu a při dojetí do fixační polohy zaklapnou díky pružině (6). Mechanizmus je 

uchycen k centrovacímu kuželu (4), který je přivařen na dokovací trubce (2). 

Tento mechanizmus je založen na jiném principu zajištění než zapadnutí do drážky. Proto 

výhodou tohoto mechanizmu je, že neoslabujeme fixační trn ani trubku drážkami. 

Další z výhod je nízká síla pro stahování čelistí k sobě, kdy kladnice sedí na čelistech a ty se 

nerozevřou. Čelisti se mohou automaticky rozevírat při nájezdu kuželu upevněného na trnu. 

Nevýhoda je velké zatížení samotných čelistí a jejich upevnění na kuželu. Další z nevýhod 

tohoto řešení jsou větší rozměry. 
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Obr. 5.7 Návrh zajištění 5 

5.3.6 Pohon zámku 

Pohon zamykacího mechanizmu může být různý. Pro náš daný případ, kde vyžadujeme 

jistou automatizaci a bez obslužnosti uzamykání můžeme prakticky rovnou zamítnout 

jakékoliv řešení uzamčení kladnice a háku lidskou silou či zbytečnou manipulaci se zámkem 

jinde než ze stanoviště obsluhy jeřábu. 

Na plavidlech a u jeřábů daného typu je možné využít dva typy energie. Jedná se o energii 

tlakovou získanou z hydrogenerátorů a přenášenou kapalinou (nejčastěji hydraulickými oleji) 

a energii elektrickou. Z toho vyplývají následující způsoby ovládání zámku. 

1. Elektrický pohon s převodem 

Velkou výhodou elektromotoru je jednoduchost přívodu energie pouze kabelem. 

Elektromotory jsou vcelku běžná zařízení, proto je možné na trhu dostat celou řadu různých 

typů a výkonů. Nevýhoda elektromotorů je ve špatné momentové charakteristice. Dále 

pro námořní použití je nutné, aby motor splňoval nejvyšší krytí IP proto vnikání vody. Motor 

a potřebná převodovka budou vždy v potřebném výkonu těžší než například hydromotory. 

2. Elektrický lineární aktuátory 

Pro elektrické přímočaré aktuátory platí obdobné výhody jako pro elektrické motory. 

Zde ovšem odpadá nutnost použít další převodovku, protože rotační pohyb je převeden 

na přímočarý pohyb integrovaným převodem. Nevýhodou přímočarých elektrických aktuátorů 

je obtížná dostupnost tohoto elektrického zařízení s dostatečným krytím pro námořní 
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aplikace. Dále je zde nevýhodný poměr hmotnosti k přenášenému výkonu. Z těchto důvodů 

nebudeme v následujících variantách řešení elektrické přímočaré aktuátory využívat. 

3. Hydraulický motor přímočarý 

Hydraulické válce se vyznačují řadou výhod. Jsou jimi především hmotnost na přenášený 

výkon, jednoduchost aplikace a celá řada možných konfigurací a typů hydraulických válců 

a jiných zařízení. Nevýhodou je nutnost vedení jedné nebo dvou větví tlakového potrubí 

s hydraulickým olejem do místa určení a při dlouhých vedení dochází k třecím ztrátám 

v potrubí. Ve firmě Huisman vyrábějí pro vlastní potřeby vlastní hydraulické válce v libovolné 

potřebné konfiguraci. Proto ve variantách řešení budou nejčastěji používány přímočaré 

hydraulické motory. 

4. Kyvný hydromotor 

Výhodou kyvných hydromotorů je využití tlakové energie pro rotační pohyb v omezeném 

rozsahu, který si můžeme u výrobce zvolit. Ovládání funguje obdobně jako u hydraulických 

válců a síla, kterou vyvozujeme tlakem kapaliny, ihned přechází v potřebný krouticí moment. 

Nevýhodou je nutnost vedení dvou větví tlakové kapaliny a komplikací s tím spojených. 

5.3.7 Princip upevnění 

Upevnění mechanizmu rozhoduje, zda bude mechanizmus upevněn natrvalo pevně nebo 

bude možno jej sundat a případně vyměnit.  

Možnosti upevnění prvků mechanizmu k fixační trubce: 

1. Svěrné spojení 

Výhoda svěrných spojů je jejich rozebíratelnost a snadná realizace. Jeho velkou nevýhodou 

je spoléhání na tření vyvozené sevřením. Vzhledem k celkem proměnlivému charakteru 

koeficientu tření, může dojít k nespolehlivosti spojení a posunutí mechanizmu vzhledem 

k jeho svislému umístění. 

2. Přivaření mechanizmu 

Svařování je nejspolehlivější a také nejlevnější způsob spojování. Proto bude ve všech 

případech uchycení mechanizmu používat svarového spoje. Nevýhodou svarových spojů je 

nerozebíratelnost spoje. 

3. Nalisování 

Výhodou nalisování je jednoduchost, rychlost a přenos větších zatížení. Nevýhodou je 

nerozebíratelnost spoje a nutná přesná výroba lisovaných součástí. Pro naše použití není 
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lisování nejvhodnější vzhledem k použitým polotovarům a nejrůznějším tvarům a typům 

uchycení prvků. Úprava a příprava dílů na lisování by byla neekonomická. 

5.4 Kombinace navržených variant řešení 

Ze sestavených principů a možností řešení jednotlivých úkolů zamykacího mechanizmu nyní 

můžeme sestavit jednotlivé varianty řešení. Dané varianty dále posoudíme a zhodnotíme 

jejich klady a zápory. Nejvýhodnější varianta, kterou vybereme, bude následně dále 

zpracována a detailně rozebrána. 

5.4.1 Varianta řešení A 

Pro variantu řešení A, Obr. 5.8, jsem vybral kombinaci systému uzamykání 1 otočením čepu 

s drážkou na jedné straně pro průchod jistícího trnu. Dále se toto řešení bude skládat 

z pohonu mechanizmu číslo 4, kyvný hydromotor, který bude zajišťovat pohon mechanizmu. 

Mechanizmus bude k fixační trubce uchycen svarem, aby byla zajištěna poloha mechanizmu 

a jeho upevnění. 

 

Obr. 5.8 Řešení A 

5.4.2 Varianta řešení B 

Varianta B, Obr. 5.9, se bude skládat z řešení zamykání číslo 2. Uzamykání bude probíhat 

pomocí tyče, která je otočně uchycena na jednom konci a druhým koncem se bude 

pohybovat pomocí jednočinného přímočarého hydromotoru s vratnou pružinou. Ten bude 

udržovat zámek uzamčený. Při nájezdu trnu do zámku se bude moci uzamykací tyč 

odemknout a trn zajede do uzamykací polohy, kde bude následně zajištěn pomocí pružiny. 

Konstrukce uzamykacího mechanizmu bude uchycena k trubce pro umístění mechanizmu 

pomocí svařování. 
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Obr. 5.9 Řešení B 

5.4.3 Varianta řešení C 

Tato varianta řešení, Obr. 5.10, se skládá z návrhu uzamykacího mechanizmu číslo 3, 

ale hodnocený a výsledný mechanizmus bude složen pro zjednodušení pouze z jedné čelisti. 

Navržený mechanizmus muže být uzamčen bez předchozí manipulace se zámkem nebo 

kontroly jeho stavu. Odemykání zajištěného trnu fixačního zařízení bude v tomto případě 

realizováno pomocí jednočinného přímočarého hydromotoru s vratnou pružinou. 

Mechanizmus bude na fixační trubce uchycen pomocí svařování tak, aby nedošlo k jeho 

posuvu či uvolněné a udržel kladnici s hákem. 

 

Obr. 5.10 Řešení C 

5.4.4 Varianta řešení D 

Varianta řešení D, Obr. 5.11, je složena z řešení zamykání číslo 4. Tento zámek bude 

poháněn elektromotorem, na kterém bude nasazen pastorek a bude zabírat do části 

ozubeného hřebenu umístěného na horním otočném mezikruží. Konstrukce zámku bude 

k fixační trubce přivařena. 
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Obr. 5.11 Řešení D 

5.4.5 Varianta řešení E 

Varianta řešení E, Obr. 5.12, je složena návrhu mechanizmu 5. Tento mechanizmus 

umožňuje automatické uzamčení kladnice a pro odjištění je navrhnut pohon hydromotorem. 

Celý mechanizmus zámku bude upevněn svařováním. Samotné čelisti jsou pak uchyceny 

čepy. 

 

Obr. 5.12 Řešení E 

5.5 Hodnocení navržených variant 

Pro výběr nejvýhodnější varianty řešení budeme jednotlivé varianty řešení hodnotit podle 

navržených hodnotících parametrů. Hodnocení musí být nezávislé, abychom vybrali 

nejvhodnější řešení problému zamykání kladnice a háku. 

Do hodnocení musíme zahrnout a zhodnotit celou řadu požadavků a parametru. Jedná se 

jak o funkční požadavky tak o výrobní a ekonomické požadavky na výrobek. Dále jsou 

v hodnocení také kladeny požadavky na provoz a trvanlivost výrobku, v našem případě 

zámku kladnice. Většina hodnotících kritérií vychází ze specifikace funkcí a funkčních 

požadavků. 
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Hodnotit varianty řešení budeme podle následujících kritérií: 

1. počet dílů v mechanizmu, složitost, náročnost na výrobu, 

2. hmotnost zámku, 

3. cena zámku, 

4. spolehlivost proti samovolnému odemčení, bezpečnost, 

5. náročnost automatizace uzamčení, samostatné uzavření zámku, 

6. potřebná odblokovací síla. 

Hrubé hodnocení variant řešení je v Tabulka 5.1 níže. Hodnotíme číslicemi od 1 do 4.  

 1 nejlepší,  

 2 dobré,  

 3 špatné,  

 4 velmi špatné. 

Hodnocení je jen hrubý odhad a například v hmotnosti nebo ceně zámku bude výsledná 

hodnota jen odhadnuta a zhodnocena. Výsledná vybraná varianta bude následně dále 

detailně rozpracována. 

Tabulka 5.1 Vyhodnocení 

Varianta 
A B C D E 

 

   
 

 

K
o
m

b
in

a
c
e
 

ře
š
e
n
í 

Uzamykání 1 2 
3-řešení 
s jednou 
čelistí 

4 5 

Pohon 4-kyvný HM 
3-přímočarý 
HM 

3-přímočarý 
HM 

1-el. motor 
3-přímočarý 
HM 

Upevnění 2-svařování 2-svařování 2-svařování 2-svařování 2-svařování 

H
ru

b
é
 h

o
d

n
o
c
e
n
í 

v
a
ri
a
n
ty

 

1. 1 1 2 3 2 

2. 1 1 2 4 3 

3. 2 1 2 3 2 

4. 2 2 1 1 2 

5. 4 2 1 4 1 

6. 1 2 2 2 2 

Celkem bodů 11 9 10 17 12 

Výsledné 
pořadí 

3 1 2 5 4 
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5.5.1 Vyhodnocení výsledků  

Z hodnocení vyplynulo, že nejvýhodnější pro řešení uzamykání kladnice je varianta B, 

uzamykání trnu pomocí zapadnutí západky do drážky. Tato západka bude otevírána pomocí 

jednočinného přímočarého hydromotoru s vratnou pružinou, který bude zároveň fungovat 

jako pružina pro samovolné odjištění při nájezdu fixačního trnu do zámku. Celý 

mechanizmus bude k fixační trubce uchycen pomocí svařování. Při detailním zpracování 

západky a drážky pro uzamčení bude nutné správně zvolit tvar drážky tak aby nemohlo dojít 

k samovolnému otevření zámku, a aby hrot fixačního trnu mohl odtlačit uzamykací západku. 

Varianta, která se umístila na druhém místě je složena z více součástí a je o něco složitější. 

Pro odblokování varianty C je zapotřebí větší síly, protože musíme překonávat tření na dvou 

třecích plochách. Výhodou této varianty je lepší rozmístění hmotnosti blíže ke středu fixační 

trubky a fixačního trnu. Složitější provedení a především složitost blokovací západky 

zhoršuje celkové hodnocené a tato varianta a proto je nevýhodné použít tuto variantu. 
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6 DETAILNÍ ROZPRACOVÁNÍ VYBRANÉ VARIANTY 

Z hodnocení navržených variant vyšla, jako nejlepší varianta B. Tato varianta vynikla 

především svou jednoduchostí a snadným provedením včetně možnosti automatického 

mechanického uzamčení. Proto dále budeme rozpracovávat tuto variantu. 

6.1 Základní rozměry mechanizmu 

Na Obr. 6.1 níže jsou zakótovány základní návrhové rozměry mechanizmu zámku fixačního 

trnu. Nyní je zapotřebí provést kontrolu kritických průřezů, zkontrolovat materiál na otlačení 

v místech styku, zjistit návrhový rozměr tloušťky západky, navrhnout uchycení a zkontrolovat 

navržené čepy. 

 

Obr. 6.1 Předběžný návrh s rozměry zámku a fixace kladnice 

Uvažovaným materiálem zámku a celého fixačního mechanizmu bude konstrukční ocel 

S355. Mez kluzu této oceli se pohybuje okolo hodnoty Re=355 MPa. Tato ocel není 
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korozivzdorná, proto musí být následně opatřena ochranným nátěrem. Případná změna 

materiálu za lepší než tento základní bude vyhovovat výpočtům a bezpečnost bude na naší 

straně. 

6.2 Určení maximálního svislého zatížení zámku 

Na západku zámku bude po celou dobu uzamčení působit gravitační síly od kladnice a háku 

prostřednictvím fixačního trnu. Jako náhodná síla, která se může na palubě lodi vyskytnout, 

je síla způsobená pohybem lodi. Podle předpisu pro konstrukci jeřábů Lloyd’s Register 

CLAME 2013 je v kapitole 4, sekci 2.11 stanovena síla způsobená pohybem lodě 

v normálném směru k palubě jako ±1,0g. Proto tuto dynamickou sílu musíme zahrnout 

do výpočtu. Náčrt situace pro stanovení maximální síly je na Obr. 6.2. 

Těžiště kladnice a háku je umístěno na ose fixačního trnu. Fixační trn je blokován západkou 

na okraji, proto při přesunu síly na západku vznikne také moment síly. Tento moment, 

ale nebude působit na západku, zachytí ho fixační trubka, ve které je trn zasunut. 

Proto nemusíme moment započítávat do zatížení západky. 

 

Obr. 6.2 Rozbor maximální síly na zámek 

 gravitační zrychlení 𝑔 = 10𝑚 ∙ 𝑠−2 

 hmotnost kladnice a háku  𝑚 = 4,2𝑡 = 4200𝑘𝑔 

 síla od pohybu lodi +1,0 ∙ 𝑔 

 
𝐹𝑔 = 𝑚 ∙ (𝑔 + 1,0 ∙ 𝑔) = 𝑚 ∙ 2 ∙ 𝑔 = 4200 ∙ 2 ∙ 10 = 84000𝑁

= 84𝑘𝑁 
(6.1) 

Podle rovnice (6.1) bude maximální síla působící na zámek 84kN. 
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6.3 Výpočet minimálního dovoleného průměru trnu při statickém zatížení 

Pro určení drážky na trnu pro zámek musíme určit minimální možnou hodnotu průměru trnu. 

Zatížení budeme stanovovat pro statický případ. Trn bude zatěžován tahem, podle Obr. 6.3, 

minimální průměr trnu d se bude nacházet v drážce pro západku. 

 

Obr. 6.3 Zatížení trnu 

Výpočet minimálního dovoleného průřezu trnu bude vycházet z rovnice (6.2) pro stanovení 

napětí v součásti v tahu. 

 
𝜎 =

𝐹𝑔

𝑆0
=

4 ⋅ 𝐹𝑔

𝑑2 ⋅ 𝜋
 

(6.2) 

Toto napětí musí být menší než dovolené napětí, podle rovnice (6.3). 

 
𝜎 < 𝜎𝐷 =

𝑅𝑒

𝑘𝑆
 

(6.3) 

Po dosazení a upravení dostaneme rovnici (6.5) pro minimální průměr trnu. 

 4 ⋅ 𝐹𝑔

𝑑2 ⋅ 𝜋
<

𝑅𝑒

𝑘𝑠
⇒ 𝑑 > √

4 ⋅ 𝐹𝑔 ⋅ 𝑘𝑠

𝜋 ⋅ 𝑅𝑒
 

(6.4) 

 Mez kluzu oceli  Re = 355 MPa 

 Statická bezpečnost ks=1,5 

 
𝑑 > √

4 ⋅ 𝐹𝑔 ⋅ 𝑘𝑠

𝜋 ⋅ 𝑅𝑒
= √

4 ⋅ 84000 ⋅ 1,5

𝜋 ⋅ 355
= 21,3𝑚𝑚 

(6.5) 
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Podle rovnice (6.5) může být minimální průměr trnu při statickém zatížení v tahu 21,3mm. 

Proto navrhuji na trnu zúžení na ø110mm. Trn bude vyhovovat statické pevnosti 

a mnohonásobně převýší statickou bezpečnost. Výsledné rozměry trnu jsou zakresleny 

na výkrese DP -3-06. 

6.4 Kontrola fixační trubky  

Ve fixační trubce byl navržen zářez pro západku, jak je vidět na Obr. 6.1. Detail zářezu je 

na Obr. 6.4 níže. Je zapotřebí kontrola maximálního napětí v trubce. Kritický průřez je 

v místě řezu A na Obr. 6.4. Tento průřez se nachází právě v místě drážky pro západku.  

Zátěžové stavy, které mohou na trubce fixace nastat, jsou teoreticky tři.  

 Zatížení od tíhy kladnice s hákem vypočítané v kapitole 6.2.  

V tomto případě se bude jednat o zatěžování trubky tahem přes západku. Požadovaná 

bezpečnost 1,5. 

 Zatížení trubky při zvedání břemene pomocným zdvihem o nosnosti 15t + hmotnost 

pomocného háku 0,8t. 

Zde bude zatížena trubka tlakem působícím na spodní část trubky přes dorazový kužel. 

K tomuto stavu bude docházet běžně. Požadovaná bezpečnost 1,5. 

 Zatížení trubky maximálním tahem hlavního zdvihu při selhání koncového spínače. 

V této variantě dojde k působení tlaku na trubku o velikosti maximálního tahu lana, tento stav 

je krizový a v praxi by k němu nemělo běžně docházet. Požadovaná bezpečnost 1,18. 

 

Obr. 6.4Návrh úpravy fixační trubky 
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Parametry průřezu potřebné pro výpočty získány z programu Autodesk Inventor. 

 Poloha těžiště zt=0mm 

 yt=38,756mm 

 Plocha průřezu S=12881mm2  

 Kvadratický moment průřezu k hlavní centrální ose zt  

 Izt=31 837 170 mm4 

 Vnější poloměr R=114,5mm 

 Vzdálenost krajních vláken od těžiště 

 𝑒1 = 𝑦𝑇 + 55 ≡ 93,8𝑚𝑚 

 𝑒2 = 𝑅 − 𝑦𝑇 = 114,5 − 38,8 = 75,7𝑚𝑚 

6.4.1 Zatížení tíhou kladnice 

Zatížení tíhou kladnice a háku působící na trubku přes západku budeme uvažovat, že působí 

na samotném okraji trubky. To je na poloměru 114,5mm. Těžiště je od středu posunuto 

o hodnotu yt=38,8mm. Při výpočtu normálových napětí, tak tahovou sílu Fg přemístíme 

do těžiště a vznikne ohybový moment ve směru hodinových ručiček o velikosti podle rovnice 

(6.6), který způsobí ohybové napětí. Zátěžový stav je zakreslen na Obr. 6.5.  

 𝑀 = 𝐹𝑔 ∙ (𝑅 + 𝑦𝑇) = 84000 ∙ (114,5 + 38,8) = 12877𝑁𝑚 (6.6) 

Celkové napětí pak vypočteme součtem tahového a ohybového napětí (6.7) 

 𝜎 = 𝜎𝑇 + 𝜎0 =
𝐹𝑔

𝑆
+

𝑀

𝐼𝑧𝑡

⋅ 𝑒 (6.7) 

 

Obr. 6.5 Působiště zatěžující síly Fg 
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Pro stanovení zda síla a moment působí v průřezu tlak nebo tah, musíme nalézt neutrální 

osu. Neutrální osu nalezneme z předpokladu, že na neutrální ose je napětí nulové z rovnice 

(6.8). 

 Vzdálenost působiště síly od těžiště 𝑎 = −𝑅 − 𝑦𝑇 = −153,3 

 
0 =

𝐹𝑔

𝑆
+

𝐹𝑔 ⋅ a

𝐼𝑧𝑡

⋅ 𝑎𝑧 ⇒ 𝑎𝑧 = −
𝐼𝑧𝑡

𝑆 ⋅ a
= −

31837170

12881 ⋅ (−153,3)
 

𝑎𝑧 = 16,1𝑚𝑚 

(6.8) 

Zatížení západkou bude v průřezu AA způsobovat, podle směru síly a ohybového momentu 

v rozmezí <-93,6;16,1>mm tah a v rozmezí <16,1;75,7>mm bude na trubku zatížení působit 

tlakem, měřeno v ose y s počátkem v těžišti. Vzdálenost krajních vláken od těžiště jsme již 

stanovili na začátku výpočtu. 

Napětí na krajním vlákně e1 bude tahové a vypočteme ho z rovnice (6.9) 

 
𝜎1 =

𝐹𝑔

𝑆
+

𝑀

𝐼𝑧𝑡

⋅ 𝑒1 =
8,4 ⋅ 104

12881
+

12877

3,184 ⋅ 107
∙ 93,8 = 44,4𝑀𝑃𝑎 

(6.9) 

Napětí na krajním vlákně e2 bude tlakové a vypočteme ho z rovnice (6.9) 

 
𝜎2 =

𝐹𝑔

𝑆
−

𝑀

𝐼𝑧𝑡

⋅ 𝑒2 =
8,4 ⋅ 104

12881
−

12877

3,184 ⋅ 107
∙ 75,7 = −24,1𝑀𝑃𝑎 

(6.10) 

Při kontrole průřezu musí platit podmínka podle rovnice (6.11), kdy požadovaná bezpečnost 

musí být nižší než skutečná. Požadovaná bezpečnost je 1,5. 

 𝑘𝑠𝑠 > 𝑘𝑠𝑝 
(6.11) 

 |𝜎𝑚𝑎𝑥| = 𝜎1 =
𝑅𝑒

𝑘𝑠𝑠
⇒ 𝑘𝑠𝑠 =

𝑅𝑒

𝜎1
=

355

44,4
= 8 

(6.12) 

 𝑘𝑠𝑠 = 8 > 𝑘𝑠𝑝 = 1,5 
(6.13) 

Podmínka podle rovnice (6.13), kde je vyšší skutečná statická bezpečnost než požadovaná 

bezpečnost, je tedy splněna. Průřez zatížení vyhovuje. 
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6.4.2 Zatížení použitím pomocného zdvihu 

Pomocný zdvih má nosnost 15t a hák s příslušenstvím váží 0,8t. Dynamický faktor pro zdvih 

je 1,6. Z těchto hodnot určíme potřebnou sílu na háku pomocného zdvihu pomocí rovnice 

(6.14). 

 
𝑄𝑊𝐻 = (𝑚𝑊𝐻 + 𝑚𝐻) ⋅ 𝑔 ⋅ 𝑓𝐷 

(6.14) 

 gravitační zrychlení 𝑔 = 10𝑚 ∙ 𝑠−2 

 nosnost 𝑚𝑊𝐻 = 15𝑡 = 15000𝑘𝑔 

 nosnost 𝑚𝐻 = 0,8𝑡 = 800𝑘𝑔 

 Dynamický faktor 𝑓𝐷 = 1,6 

 
𝑄𝑊𝐻 = (15000 + 800) ⋅ 10 ⋅ 1,6 = 252800𝑁 = 252𝑘𝑁 

(6.15) 

Dle rovnice (6.15) je pro pomocný zdvih potřebná síla na háku 252 kN. 

Lano mezi vyvozovanou silou pro zdvih F1 a potřebnou silou na háku pomocného zdvihu QWH 

prochází přes 5 kladek, jak je znázorněno na schématu Obr. 6.6. Účinnost kladky je 0,98. 

Při zahrnutí účinností kladek do výpočtu je síla F1 vypočtena podle rovnice (6.16). 

 

Obr. 6.6 Schéma kladek 

 
𝐹1 =

𝑄𝑊𝐻

𝜂5
=

252

0,985
= 278,8𝑘𝑁 

(6.16) 

Kladnice hlavního zdvihu má počet nosných lan 4. Proto pro určení síly působící na fixační 

trubku musíme sílu v jednom průřezu F1 vynásobit čtyřmi, podle rovnice (6.17). Zde již 

účinnost zanedbáme a uvažovat jí nebudeme. Bezpečnost bude na naší straně. 
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𝐹𝐶 = 𝐹1 ∙ 𝑛 = 278,8 ∙ 4 = 1115,2 𝑘𝑁 

(6.17) 

Síla 𝐹𝐶  na trubku působí ve středu, jak je znázorněno na Obr. 6.7. Náš vyšetřovaný průřez 

má těžiště posunuté o vzdálenost yt=38,756mm, proto musíme ve vyšetřovaném průřezu sílu 

přeložit do těžiště. Tím vznikne ohybový moment vypočtený podle rovnice (6.18).  

 
𝑀 = 𝐹𝑐 ⋅ 𝑦𝑡 = 1115,2 ∙ 38,8 = 43,3𝑘𝑁𝑚 

(6.18) 

 

Obr. 6.7 Rozměry a parametry vyšetřovaného průřezu 

Přeložením síly Fc nám v průřezu vzniknou dvě normálová napětí. Tlakové napětí a ohybové 

napětí vztažené k ose z. Vztah pro výpočet celkového napětí bude podle rovnice (6.19). 

 𝜎 = 𝜎𝑇 + 𝜎0 =
𝐹𝑐

𝑆
+

𝐹𝑐 ⋅ a

𝐼𝑧𝑡

⋅ 𝑒 (6.19) 

Při tomto rozložení dojde v průřezu k posunutí neutrální osy od centrální osy zt o hodnotu az. 

Tento parametr stanovíme z podmínky nulového napětí na neutrální ose, podle rovnice 

(6.20). 

 Vzdálenost působiště síly od těžiště 𝑎 = −𝑦𝑇 = −38,8 

 
0 =

𝐹𝑐

𝑆
+

𝐹𝑐 ⋅ a

𝐼𝑧𝑡

⋅ 𝑎𝑧 ⇒ 𝑎𝑧 = −
𝐼𝑧𝑡

𝑆 ⋅ a
= −

3,184 ⋅ 107

12881 ⋅ (−38,8)
 

𝑎𝑧 = 63,8𝑚𝑚 

(6.20) 
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Po určení nulové osy můžeme stanovit, kde v průřezu bude působit tah a kde tlak. Zatížení 

bude v průřezu AA způsobovat, podle směru síly a ohybového momentu v rozmezí  

<-93,6;63,8>mm tlak a v rozmezí <63,8;75,7>mm bude na trubku zatížení působit tahem, 

měřeno v ose y od těžiště. Vzdálenost krajních vláken od těžiště je určena na začátku 

výpočtu. 

Napětí na krajním vlákně e1 bude tlakové a vypočteme ho z rovnice (6.21) 

 
𝜎1 = −

𝐹𝑐

𝑆
−

𝑀

𝐼𝑧𝑡

⋅ 𝑒1 = −
1,115 ⋅ 106

12881
−

4,3 ⋅ 104

3,184 ⋅ 107
∙ 93,8 

𝜎1 = 213,9𝑀𝑃𝑎 

(6.21) 

Napětí na krajním vlákně e2 bude tahové a vypočteme ho z rovnice (6.22). 

 
𝜎2 = −

𝐹𝑐

𝑆
+

𝑀

𝐼𝑧𝑡

⋅ 𝑒2 = −
1,115 ⋅ 106

12881
+

4,3 ⋅ 104

3,184 ⋅ 107
∙ 75,7 

𝜎2 = 16,2𝑀𝑃𝑎 

(6.22) 

Při kontrole průřezu musí platit podmínka podle rovnice (6.23), kdy požadovaná bezpečnost 

musí být nižší než skutečná. Požadovaná bezpečnost je 1,5. 

 𝑘𝑠𝑠 > 𝑘𝑠𝑝 
(6.23) 

 
|𝜎𝑚𝑎𝑥| = 𝜎1 =

𝑅𝑒

𝑘𝑠𝑠
⇒ 𝑘𝑠𝑠 =

𝑅𝑒

𝜎1
=

355

213,9
= 1,7 

(6.24) 

 𝑘𝑠𝑠 = 1,7 > 𝑘𝑠𝑝 = 1,5 
(6.25) 

Podmínka podle rovnice (6.25), kde je vyšší skutečná statická bezpečnost než požadovaná 

bezpečnost, je tedy splněna. Průřez zatížení vyhovuje. 

6.4.3 Zatížení maximálním tahem hlavního zdvihu 

Posledním hodnoceným zatížením je stav, kdy selže koncový spínač vypínající zdvih jeřábu, 

ten se nezastaví a táhne kladnici stále směrem vzhůru proti fixační trubce. V tomto případě 

bude proti trubce vyvozována maximální síla, kterou je zdvih v laně schopen vyvinout. Tento 

stav je zcela výjimečný a běžně k němu docházet nebude. Proto se spokojíme požadovanou 

bezpečností v kritickém průřezu 1,18. 
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Maximální síla, kterou je možno vyvinout v laně za bubnem je 404kN. Pro určení síly 

zatěžující fixační trubku je nutné vypočítat účinnost kladkostroje na Obr. 6.8. Pro stanovení 

účinnosti budeme předpokládat, že lano je za sílou F3 pevně uchyceno. Dále do účinnosti 

budeme uvažovat, že než se lano dostane ke kladkostroji, musí projít ještě minimálně přes tři 

další kladky. Účinnost jedné kladky je 0,98. 

 

Obr. 6.8 Výpočet účinnosti kladkostroje 

Účinnost kladkostroje se vypočte podle rovnice (6.26), která vychází z poměru teoretické síly 

a skutečné síly. 

 Účinnost kladky 𝜂 = 0,98 

 

𝜂𝐾𝐿 =
𝐹𝑇

𝐹𝑠
=

𝑄
4
𝑄

1 + 𝜂 + 𝜂2 + 𝜂3

⇒ 𝜂𝐾𝐿 =
1 − 𝜂4

4 ⋅ (1 − 𝜂)
 

𝑛𝑘𝐿 =
1 − 0,984

4 ⋅ (1 − 0,98)
= 0,97 

(6.26) 

Síla R, které je následně reakcí na maximální tahovou sílu určíme pomocí rovnice (6.27). 

 Maximální tahová v laně za bubnem 𝐹𝐵 = 404𝑘𝑁 

 Počet průřezů lana n = 4 

 
𝑅 = 𝐹𝐵 ⋅ 𝑛 ⋅ 𝜂𝐾𝐿 ⋅ 𝜂3 

𝑅 = 404 ⋅ 4 ⋅ 0,97 ⋅ 0,983 = 1475𝑘𝑁 

(6.27) 

Nejvyšší síla zatěžující fixační trubku je 1475kN. 
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Kritický průřez při zatěžování trubky je řez AA z Obr. 6.7, který je shodný s předchozím 

případem. Pro tento průřez budeme počítat maximální hodnotu napětí. Reakční síla R 

od maximálního tahu působí ve stejném místě jako na Obr. 6.7. Proto i výpočet bude 

obdobný (6.28). 

 
𝑀 = R ⋅ 𝑦𝑡 = 1475 ∙ 38,8 = 57,2𝑘𝑁𝑚 

(6.28) 

Přeložením síly Fc nám v průřezu vzniknou dvě normálová napětí. Tlakové napětí a ohybové 

napětí vztažené k ose z. Vztah pro výpočet celkového napětí bude podle rovnice (6.29). 

 𝜎 = 𝜎𝑇 + 𝜎0 =
R

𝑆
+

R ⋅ a

𝐼𝑧𝑡

⋅ 𝑒 (6.29) 

Trubka je ztěžována stejným způsobem jako v předchozím případě. Proto i vzdálenost 

neutrální osy od těžiště je stejná. 

𝑎𝑧 = 63,8𝑚𝑚 

Poté také rozložení napětí od neutrální osy je stejné jako v přechozím případě. Zatížení bude 

v průřezu AA způsobovat, podle směru síly a ohybového momentu v rozmezí  

<-93,6;63,8>mm tlak a v rozmezí <63,8;75,7>mm bude na trubku zatížení působit tahem, 

měřeno v ose y od těžiště. Vzdálenost krajních vláken od těžiště je určena na začátku 

výpočtu. 

Napětí na krajním vlákně e1 bude tlakové a vypočteme ho z rovnice (6.30) 

 
𝜎1 = −

R

𝑆
−

𝑀

𝐼𝑧𝑡

⋅ 𝑒1 = −
1,475 ⋅ 106

12881
−

5,72 ⋅ 104

3,184 ⋅ 107
∙ 93,8 

𝜎1 = −282,9𝑀𝑃𝑎 

(6.30) 

Napětí na krajním vlákně e2 bude tahové a vypočteme ho z rovnice (6.31) 

 
𝜎2 = −

R

𝑆
+

𝑀

𝐼𝑧𝑡

⋅ 𝑒2 = −
1,475 ⋅ 106

12881
+

5,72 ⋅ 104

3,184 ⋅ 107
∙ 75,7 

𝜎2 = 21,5𝑀𝑃𝑎 

(6.31) 

Při kontrole průřezu musí platit podmínka podle rovnice (6.32), kdy požadovaná bezpečnost 

musí být nižší než skutečná. Požadovaná bezpečnost je 1,18. 

 𝑘𝑠𝑠 > 𝑘𝑠𝑝 
(6.32) 
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|𝜎𝑚𝑎𝑥| = 𝜎1 =

𝑅𝑒

𝑘𝑠𝑠
⇒ 𝑘𝑠𝑠 =

𝑅𝑒

𝜎1
=

355

282,9
= 1,25 

(6.33) 

 𝑘𝑠𝑠 = 1,25 > 𝑘𝑠𝑝 = 1,18 
(6.34) 

Podmínka podle rovnice (6.34), kde je vyšší skutečná statická bezpečnost než požadovaná 

bezpečnost, je tedy splněna. Průřez zatížení vyhovuje. 

6.5 Kontrola centrovacího kužele na otlačení 

Ve spodní části trnu je umístěn centrovací kužel, který zajišťuje nájezd trnu do trubky 

a vycentrování. Musíme ovšem zajistit, aby nedošlo k zaražení vnějšího kužele do vnitřního. 

Tím by nastala situace, kdy při větší vtahovací síle, trn nevypadne ven a zůstane zaražen. 

Abychom tomu předešli, je kužel na trnu osazen mezikružím přes, které se přenáší také 

kontaktní tlak na trubku, Obr. 6.9. 

Pro určení, zda je v oblasti styku mezikruží na trnu a na trubce, při maximálním zatížení 

přiměřený tlak mezi plochami dotyku, musíme znát dovolený měrný tlak pro ocel S355. 

Použitý materiál má mez kluzu přibližně Re=355MPa. Empirickým vztahem (6.35) můžeme 

určit dovolené měrné napětí v dotyku ploch. 

 
𝜎𝐷𝑇 =

𝑅𝑒

1,5
=

355

1,5
= 236,7𝑀𝑃𝑎 

(6.35) 

 

Obr. 6.9 Styková plocha mezikruží  
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Plocha styku je mezikruhová a hodnoty pro výpočet plochy dotyku jsou zakótovány na Obr. 

6.9. Plochu vypočteme podle rovnice (6.36) 

 
𝑆 =

𝜋

4
(d1

2 − d2
2) 

(6.36) 

 Průměr 1 d1=356mm 

 Průměr 2 d2=304mm 

 
𝑆 =

𝜋

4
(3562 − 3042 ) = 26 955𝑚𝑚2 

(6.37) 

Celková plocha styku je, podle rovnice (6.37), 26 955mm2 . Pro výpočet kontaktního tlaku 

budeme, z důvodu výrobních nepřesností uvažovat plochu styku o velikosti 3/4, časem se 

ovšem plochy navzájem otlačí a dosednou lépe. Maximální síla, které může na plochách 

nastat, je síla při selhání koncového spínače. V tom případě bude síla 𝐹 = 1475𝑘𝑁. Tlak 

na ploše následně vypočteme z rovnice (6.38). 

 
𝜎 =

𝐹

𝑆 ∙ 0,75
=

1,475 ∙ 106

26955 ∙ 0,75
= 73𝑀𝑃𝑎 

(6.38) 

Tlak mezi plochami mezikruží je 73MPa. 

 
𝜎 = 73𝑀𝑃𝑎 < 𝜎𝐷𝑇 = 236,7𝑀𝑃𝑎 

(6.39) 

Podmínka (6.39), že dovolený tlak musí být větší, než skutečný tlak je splněna. Plocha 

stykového mezikruží vyhovuje. 

6.6 Výpočet minimální velikosti západky 

Základní tvar západky pro výpočet budeme uvažovat obdélník s předem určenou šířkou 

a dopočítanou výškou označenou jako x. Další úpravy západky jako zkosení a zaoblené 

budou prováděny nad rámec minimální únosnosti obdélníkového tvaru západky. 
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Obr. 6.10 Drážka v trubce 

Pro výpočet budeme upažovat, že západka se působící silou vždy po zajištění opře o drážku 

umístěnou v trubce. Z toho předpokladu uvažovat západku jako nosník na dvou podporách 

a to ve vzdálenosti maximální šířky drážky 198,5mm, jak je vidět na Obr. 6.4. Zatěžovací 

maximální síla bude působit přibližně v ose trnu a tedy v naší úvaze ve středu teoretického 

nosníku. 

Ve skutečnosti bude západka na jednom konci uchycena čepem v uchycení, což napomůže 

její tuhosti. Dále bude západka opřena daleko větší plochou než jen v krajních bodech. Díky 

tomu bude bezpečnost výpočtu a součásti na naší straně. 

Při výpočtu potřebné síly pro odblokování musíme počítat s třecí silou vzniklou v důsledku 

opření západky o výřez.  

 

Obr. 6.11 Nákres zatížení 
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6.6.1 Výpočet reakcí 

Reakce v podporách určíme podle soustavy rovnic (6.40). 

 

∑𝐹𝑦: 0 = 𝑅𝐴 + 𝑅𝐶 − 𝐹𝑔 

∑𝑀𝐴: 0 = 𝑅𝐶 ⋅ 𝐿 − 𝐹𝑔 ⋅
𝐿

2
 

𝑅𝑐 = 𝐹𝑔 ⋅
𝐿

2
⋅

1

𝐿
=

𝐹𝑔

2
 

𝑅𝐴 = 𝐹𝑔 − 𝑅𝐶 = 𝐹𝑔 −
𝐹𝑔

2
=

𝐹𝑔

2
 

𝑅𝐴 = 𝑅𝐶 = 𝑅 =
𝐹𝑔

2
 

(6.40) 

6.6.2 Maximální ohybový moment 

Maximální ohybový moment nastane v bodě B. V bodě B bude maximálním ohybovým 

momentem působit reakce RA, pokud budeme nosník vyšetřovat zleva. Dokazuje to rovnice 

(6.41). 

 

𝑦 ∈ (0;
𝐿

2
) 

𝑀0 = 𝑅𝐴 ⋅ 𝑦 =
𝐹𝑔

2
⋅ 𝑦 

𝑀0(𝑦 = 0) = 0 

𝑀0 (𝑦 =
𝐿

2
) =

𝐹𝑔

2
⋅

𝐿

2
=

𝐹𝑔 ⋅ 𝐿

4
 

(6.41) 

6.6.3 Určení rozměru x podle ohybového napětí 

Určení rozměru x západky bude vycházet ze stanovení ohybového napětí, podle rovnice 

(6.42), které nesmí být vyšší než dovolené napětí, podle rovnice (6.43). Pro dovolené napětí 

budeme uvažovat statickou bezpečnost ks= 1,5.  

 
𝜎0 =

𝑀0

𝑊0
 

(6.42) 

 
𝜎0 < 𝜎𝐷 =

𝑅𝑒

𝑘𝑠
 

(6.43) 
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Maximální ohybový moment M0 jsme stanovili v rovnici (6.41) Průřezový modul ohybu 

pro obdélníkový průřez W0 vypočteme podle rovnice (6.44) 

 
𝑊0 =

𝑏 ⋅ 𝑥2

6
 

(6.44) 

Po dosazení obdržíme rovnici (6.45), ze které vyjádříme hledanou návrhovou hodnotu 

rozměru x‘ a následně vypočteme v rovnici (6.46). 

 𝐹𝑔 ⋅ 𝐿 ⋅ 6

4 ⋅ 𝑏 ⋅ 𝑥′2
<

𝑅𝑒

𝑘𝑠
⇒ 𝑥′ > √

3 ⋅ 𝐹𝑔 ⋅ 𝐿 ⋅ 𝑘𝑠

2 ⋅ 𝑏 ⋅ 𝑅𝑒
 

(6.45) 

 Mez kluzu oceli  Re = 355 MPa 

 Statická bezpečnost ks=1,5 

 Maximální působící síla 𝐹𝑔 = 8,4 ∙ 104𝑁 

 Šířka západky dle návrhu Obr. 6.1 b=70mm 

 Největší šířka drážky v trubce L=198,5mm 

 
𝑥′ > √

3 ⋅ 8,4 ∙ 104 ⋅ 198,5 ⋅ 1,5

2 ⋅ 70 ⋅ 355
= 38,9𝑚𝑚 

𝑥 = 40𝑚𝑚 

(6.46) 

Nejmenší tloušťka západky může být 38,9mm. Volím proto základní tloušťku obdélníkového 

tvaru západky 40mm. Základní tvar západky tak bude mít rozměry 70x40 mm. 

6.7 Úvaha nad snížením odblokovací síly 

Pro snížení odblokovací síly můžeme uvažovat dvě varianty úprav. 

 změna poměrů délek na pákovém mechanizmu západky 

 zešikmení západky 

6.7.1 Změna délky západky 

Pro dosažení příznivějšího rozložení sil na konci západky, kde působí hydraulický motor 

a pružiny, jsme upravili vzdálenost otočného bodu k ose trnu na vzdálenost 140mm 

a celkovou rozteč otvorů pro upevnění a pohyb západky na rozměr 350m. Úprava rozměrů 

a umístění západky je na Obr. 6.14. 
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6.7.2 Určení úhlu zešikmení západky 

Při zešikmení západky a drážky v trnu bychom mohli dosáhnout snížení potřebné síly 

pro odjištění západky. Tíhová síla působící od kladnice a háku by napomáhala na šikmé 

ploše vytlačování západky směrem ven. Dále bude západka lépe dosedat do drážky na trnu 

a uzamkne trn teoreticky vždy v koncové poloze.  

Navrhovaný úhel zešikmení, ale musí být takový, aby nedošlo k samovolnému odemčení 

mechanizmu. To znamená, že vytlačovací síla nesmí přesáhnout sílu předpětí vratné pružiny 

v hydraulickém válci. 

Dalším aspektem, který musíme vzít v úvahu je měrný tlak v místě styku západky a trnu. 

V případě šikminy v drážce trnu se bude jednat o část kužele. Pokud by západka byla pouze 

rovně zešikmená, docházelo by k přímkovému styku a měrný tlak na plochu by byl velký. 

Proto v rámci úprav musíme na západce také vytvořit kuželovou plochu. Tím se zvětší 

kontaktní plocha mezi trnem a západkou. 

Předběžně stanovíme předpětí v pružině na 800N. Z hodnot pružiny, třecího koeficientu  

ocel-ocel 0,1 a tíhové síly kladnice a háku určíme úhel západky. Schéma zešikmení 

a mechanizmu pro výpočet úhlu je na Obr. 6.12. 

 

Obr. 6.12 Zešikmení západky 

Pro výpočet rozdělíme mechanizmus na části, 1- trn a 2- západka, podle Obr. 6.13 

a ve styku s ostatními částmi zavedeme reakce. Sestavíme rovnice pro každou část 

mechanizmu a dopočítáme potřebný úhel. 
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Obr. 6.13 Rozdělení mechanizmu a silové působení 

Soustava rovnic (6.47) pro prvek 1. 

 

∑𝐹𝑥: 0 = 𝑅2 − sin 𝛼 ⋅ 𝑅1 

∑𝐹𝑦: 0 = 𝑅1 ⋅ cos 𝛼 − 𝐹𝑔 ⇒ 𝑅1 =
𝐹𝑔

cos 𝛼
 

(6.47) 

Ze soustavy rovnic (6.47) reakci R2 nepotřebujeme znát. Reakci R1 jsme určili, 

proto pro další výpočty použijeme tento vzorec pro R1. 

Soustava rovnic (6.48) pro prvek 2. 

 

∑𝐹𝑥: 0 = sin 𝛼 ⋅ 𝑅1 − 𝐹𝑇𝐻 ⋅ cos 𝛼 − 𝐹𝑇𝐷 − 𝐹𝑃 − 𝑅𝐴 

∑𝐹𝑦: 0 = 𝑅3,4 ⋅ 2 − 𝑅1 ⋅ cos 𝛼 − 𝐹𝑇𝐻 sin 𝛼 

∑𝑀𝐴: 0 = 𝐹𝑝 ⋅ 𝐿 + 𝐹𝑇𝐻 ⋅ cos 𝛼 ⋅ 𝑎 + 𝐹𝑇𝐷 ⋅ 𝑎 − 𝑅1 ⋅ sin 𝛼 ⋅ 𝑎 

𝐹𝑇𝐻 = 𝑅1 ⋅ 𝑓 =
𝐹𝑔

cos 𝛼
⋅ 𝑓 

𝐹𝑇𝐷 = cos 𝛼 ⋅ 𝑅1 ⋅ 𝑓 = cos 𝛼 ⋅
𝐹𝑔

cos 𝛼
⋅ 𝑓 = 𝐹𝑔 ⋅ 𝑓 

(6.48) 

V soustavě rovnic (6.48) jsou reakce, které neznáme a ani nepotřebujeme, ale vystačíme 

si pouze s momentovou rovnicí, která reakce eliminuje, rovnicemi pro třecí síly a reakcí R1, 
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kterou známe z předchozí soustavy rovnic. Po dosazení všech neznámých do této 

momentová rovnice a drobných úpravách se dostaneme k rovnici (6.49). 

 
0 = 𝐹𝑃 ⋅ 𝐿 +

𝐹𝑔

cos 𝛼
⋅ 𝑓 ⋅ cos 𝛼 ⋅ 𝑎 + 𝐹𝑔 ⋅ 𝑓 ⋅ 𝑎 −

𝐹𝑔

cos 𝛼
⋅ sin 𝛼 ⋅ 𝑎

= 𝐹𝑃 ⋅ 𝐿 + 𝐹𝑔 ⋅ 𝑓 ⋅ 𝑎 ⋅ 2 − 𝐹𝑔 ⋅ 𝑎 ⋅ tg 𝛼 

(6.49) 

Z rovnice (6.49) vyjádříme jedinou neznámou, požadovaný úhel 𝛼 a dostaneme 

se k výsledné rovnici pro výpočet (6.50). 

 𝛼 = tan−1
𝐹𝑃 ⋅ 𝐿 + 𝐹𝑔 ⋅ 𝑓 ⋅ 𝑎 ⋅ 2

𝐹𝑔 ⋅ 𝑎
 

(6.50) 

Po dosazení hodnot dostaneme výsledek v rovnici (6.51). 

 Předpětí pružiny  𝐹𝑃 = 800𝑁 

 Maximální působící tíhová síla  𝐹𝑔 = 8,4 ∙ 104𝑁 

 Třecí koeficient ocel-ocel  𝑓 = 0,1 

 Činná celková délka západky  𝐿 = 0,35𝑚 

 Vzdálenost od osy trnu k otočnému bodu A 𝑎 = 0,14𝑚 

 
𝛼 = tan−1

800 ⋅ 0,35 + 8,4 ∙ 104 ⋅ 0,1 ⋅ 0,14 ⋅ 2

8,4 ∙ 104 ⋅ 0,14
= 12,6° 

(6.51) 

Návrhový úhel zkosení drážky a trnu je 12,6°. Aby nedošlo v odblokování mechanizmu, 

musíme zvolit úhel o něco menší. Vytvořený úhel na západce a trnu bude 10°. 

Pokud se důkladněji podíváme na rovnici (6.51), tak zjistíme, že síla vyvozená předpětím 

pružiny je podstatně nižší než třecí síly. To znamená, že z velké části bude západka držet 

na místě díky třecím silám, které budou působit proti snaze vytlačit západku ven. Pokud 

rovnici (6.50) upravíme tak, že síla pružiny bude nulová, pak můžeme zkrátit některé veličiny 

a úpravou se dostaneme k rovnici (6.52). 

 𝛼 = tan−1
𝐹𝑔 ⋅ 𝑓 ⋅ 𝑎 ⋅ 2

𝐹𝑔 ⋅ 𝑎
= tan−1 𝑓 ⋅ 2 

(6.52) 

V rovnici (6.52) vidíme, že úhel 𝛼 vychází především z koeficientu tření a počtu třecích ploch. 

Podle této rovnice tedy můžeme určit, jaký úhel západky ještě udrží pouze na základě tření. 

 
𝛼 = tan−1 0,1 ⋅ 2 = 11,3° 

(6.53) 
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Z vypočtené rovnice (6.53) vychází najevo, že do úhlu 11,3° je západka na místě držena díky 

tření a velikost zatížení tíhou břemene nehraje roli. Proto je nežádoucí přílišné snižování 

tření, ale naopak bude důležité, aby tření západky bylo vyrovnané. Úhel zkosení západky 

10°bude tedy optimální. 

6.8 Výpočet síly pro odblokování 

Západka se bude otáčet okolo čepu s předběžným průměrem 35mm. Schéma uzamčení 

a odemčení a základní rozměry pro výpočet odblokovací síly jsou na Obr. 6.14.  

 

Obr. 6.14 Základní rozměry západky pro výpočet síly odblokování 

Odblokování západky funguje jako pákový mechanizmus. Základní rovnice bude momentová 

a pevným bodem bude bod A, podle Obr. 6.15, okolo kterého se bude pohybovat bod 

uchycení hydraulického válce označený, jako bod C. Proti pohybu západky působí v bodě B 

třecí síla působící na horní i spodní straně západky. Jako maximální normálovou sílu 

budeme uvažovat již vypočtenou sílu Fg, která působí na západku přes šikmou plochu 

pod úhlem α. Jelikož při odblokování je málo pravděpodobné, že by na zámek působila tato 

maximální síla, již nebudeme do výpočtu zahrnovat potřebnou dynamickou sílu 

pro odblokování a rovnici budeme považovat za statickou.  
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Maximální síla Fg působí při extrémních podmínkách za pohybu lodě nebo ve špatném 

počasí. Při těchto podmínkách se nepředpokládá používání jeřábu. 

Podle výsledné velikosti síly pro odblokování následně zvolíme příslušné parametry 

pro hydromotor. Výsledná reakce v bodě A následně poslouží pro kontrolu čepu A. 

 

Obr. 6.15 Silové poměry na západce 

Třecí sílu na spodní straně západky FTD teoreticky vypočteme podle rovnice (6.54). Prakticky 

je, ale hmotnost západky v poměru k hmotnosti kladnice a háku tak nízká, že by tato úprava 

rovnice neměla význam. Pro výpočet tedy budeme uvažovat, že třecí síla pod západkou 

vypočteme podle rovnice (6.55). 

 𝐹𝑇𝐷 = (𝐹𝑔 + 𝑚𝑧 ∙ 𝑔) ⋅ 𝑓 
(6.54) 

 𝐹𝑇𝐷 = 𝐹𝑔 ⋅ 𝑓 
(6.55) 

Sílu pro odblokování mechanizmu a reakci v bodě A budeme počítat podle soustavy rovnic 

(6.56). V soustavě nebude figurovat součet sil ve směru y, protože se v něm pro nás nyní 

nevyskytují potřebné reakce a síly. 
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𝑅1 =
𝐹𝑔

cos 𝛼
 

∑𝐹𝑥: 0 = sin 𝛼 ⋅ 𝑅1 − 𝐹𝑇𝐻 ⋅ cos 𝛼 − 𝐹𝑇𝐷 + 𝐹0 + 𝑅𝐴 

∑𝑀𝐴: 0 = 𝐹0 ⋅ 𝐿 − 𝐹𝑇𝐻 ⋅ cos 𝛼 ⋅ 𝑎 − 𝐹𝑇𝐷 ⋅ 𝑎 + 𝑅1 ⋅ sin 𝛼 ⋅ 𝑎 

𝐹𝑇𝐻 = 𝑅1 ⋅ 𝑓 =
𝐹𝑔

cos 𝛼
⋅ 𝑓 

𝐹𝑇𝐷 = 𝐹𝑔 ⋅ 𝑓 

(6.56) 

Po dosazení a úpravách momentové rovnice dostaneme rovnici pro potřebnou odblokovací 

sílu (6.57) 

 

0 = 𝐹0 ⋅ 𝐿 −
𝐹𝑔

cos 𝛼
⋅ 𝑓 ⋅ cos 𝛼 ⋅ 𝑎 − 𝐹𝑔 ⋅ 𝑓 ⋅ 𝑎 +

𝐹𝑔

cos 𝛼
⋅ sin 𝛼 ⋅ 𝑎 ⇒ 

𝐹0 =
𝐹𝑔 ⋅ 𝑓 ⋅ 𝑎 ⋅ 2 − 𝐹𝑔 ⋅ tg 𝛼 ⋅ 𝑎

𝐿
= 𝐹𝑔 ⋅

𝑎

𝐿
⋅ (𝑓 ⋅ 2 − tg 𝛼) 

(6.57) 

Po dosazení a úpravách neznámých do rovnice pro sumu sil ve směru x dostaneme 

výslednou rovnici pro výpočet reakce ve tvaru (6.58). 

 

0 = sin 𝛼 ⋅
𝐹𝑔

cos 𝛼
−

𝐹𝑔

cos 𝛼
⋅ 𝑓 ⋅ cos 𝛼 − 𝐹𝑔 ⋅ 𝑓 + 𝐹𝑔 ⋅

𝑎

𝐿
⋅ (𝑓 ⋅ 2 − tg 𝛼)

+ 𝑅𝐴 ⇒ 

𝑅𝐴 = 2 ⋅ 𝐹𝑔 ⋅ 𝑓 − 𝐹𝑔 ⋅ tg 𝛼 − 𝐹𝑔 ⋅
𝑎

𝐿
⋅ (𝑓 ⋅ 2 − tg 𝛼) 

(6.58) 

 Maximální působící tíhová síla  𝐹𝑔 = 8,4 ∙ 104𝑁 

 Koeficient tření ocel-ocel  f=0,2 

 Činná celková délka západky  𝐿 = 0,35𝑚 

 Vzdálenost od osy trnu k otočnému bodu A 𝑎 = 0,14𝑚 

 Úhel zkosení západky  𝛼 = 10° 

 
𝐹0 = 8,4 ∙ 104 ⋅

0,14

0,35
⋅ (0,2 ⋅ 2 − tg 10°) 

𝐹0 = 7,52𝑘𝑁 

(6.59) 
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𝑅𝐴 = 2 ⋅ 8,4 ∙ 104 ⋅ 0,2 − 8,4 ∙ 104 ⋅ tg 10° − 8,4 ∙ 104 ⋅
0,14

0,35

⋅ (0,2 ⋅ 2 − tg 10°) 

𝑅𝐴 = 11,27𝑘𝑁 

(6.60) 

Výsledná potřebná síla na hydromotoru pro odblokování trnu při maximálním zatížení 

západky musí být, podle rovnice (6.59), větší než 7,52kN. Reakce na čep v bodě A má, 

podle rovnice (6.60), velikost 11,27kN, při maximálním zatížení západky ve směru jak je 

zakresleno na Obr. 6.15. 

6.9 Kontrola otlačení západky 

V místě styku západky s trnem bude docházet k otlačení ploch. Dovolené měrná napětí 

pro otlačení pro použitý materiál S355 jsme stanovili v rovnici (6.35) na hodnotu 𝜎𝐷𝑇 =

236,7𝑀𝑃𝑎. Plocha styku je kuželová podle obrázku Obr. 6.16. Celková plocha dotyku je 

1035mm2. Pro výrobní nepřesnost budeme uvažovat styk 3/4 této plochy, časem se ovšem 

plochy navzájem otlačí. 

 

Obr. 6.16 Kontaktní plocha západky a trnu 

Maximální síla, které může na plochách nastat, je maximální tíhová síla kladnice a háku 

𝐹𝑔 = 84𝑘𝑁. Tlak na ploše následně vypočteme z rovnice (6.61). 

 
𝜎 =

𝐹

𝑆 ∙ 0,75
=

8,4 ∙ 104

1035 ∙ 0,75
= 108,2𝑀𝑃𝑎 

(6.61) 

Tlak mezi plochami je 108,2MPa. 
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𝜎 = 108,2𝑀𝑃𝑎 < 𝜎𝐷𝑇 = 236,7𝑀𝑃𝑎 

(6.62) 

Podmínka (6.62), že dovolený tlak musí být větší, než skutečný tlak je splněna. Plocha styku 

západky a trnu vyhovuje. 

6.10 Návrh hydromotoru 

Pro hydromotor navrhneme základní parametry. Návrh bude zahrnovat návrh pružiny, 

potřebný zdvih a délka, průměr pístu. 

6.10.1 Výběr pružiny 

Pro hydromotor budeme používat talířové pružiny. Schématický Obr. 6.17 ukazuje parametry 

na fiktivní pružině složené z talířových pružin. Bod K je bodem maximálního stlačení pružiny. 

Bod P je bod předpětí pružiny. Vzdálenost mezi body K a P je vzdálenost potřebná pro zdvih 

hydraulického válce.  

 

Obr. 6.17 Pružina 

Parametry, které známe jsou: 

 Požadované předpětí pružiny   𝐹𝑝 = 800𝑁 

 Zdvih hydraulického válce  𝛥𝑠 = 𝑠𝑘 − 𝑠𝑝 = 70𝑚𝑚 

Talířové pružiny se vyznačují možností poskládat pružiny podle potřeby a velikosti. Tak 

snadno dosáhneme potřebných parametrů. Běžné tlačné pružiny zde nejsou příliš vhodné. 

Mají nižší tuhost a tím pádem větší volnou i stlačenou délku a neměli bychom takový výběr 

pružin. 

Pro určení základního rozměru talířové pružiny vnějšího průměru D, stanovíme předběžný 

průměr pístu hydraulického válce. Potřebnou sílu F0 pro odblokování západky jsme určili 

v kapitole 6.8. 



 Diplomová práce 

 72  

 
𝑝 =

𝐹

𝑆
=

4 ⋅ 𝐹

𝜋 ⋅ 𝑑2
 

(6.63) 

 Tlak v hydraulickém obvodu 𝑝 = 16MPa 

 Potřebná síla pro odjištění západky  𝐹0 = 7,5𝑘𝑁 

 Síla pro překonání pružiny předběžně 𝐹𝐾 = 7𝑘𝑁 

 Potřebná síla hydraulického válce 𝐹 = 𝐹0 + 𝐹𝐾 = 14,5𝑘𝑁 

 
𝑑′ > √

4 ⋅ 𝐹

𝜋 ⋅ 𝑝
= √

4 ⋅ 1,45 ⋅ 104

𝜋 ⋅ 16
= 34𝑚𝑚 

(6.64) 

Předběžný průměr pístu vyšel z rovnice (6.64) 34mm. Z tohoto předpokladu budeme talířové 

pružiny vybírat pro píst 40mm nebo 50mm. To znamená, že budeme vybírat pružiny 

o vnějším průměru mezi 34mm a 45mm. 

Hledáme talířovou pružinu s co největším zdvihem, abychom mohli dosáhnout minimálního 

počtu potřebných pružin. Tuhost můžeme případně zvýšit kombinovaným uložením pružin. 

Talířové pružiny vybíráme z katalogů firem Hennlich a Grewis. Vytipovali jsme 5 pružin 

s, podle odhadu, příznivým zdvihem a maximální sílou a rozměry. Parametry jsou vypsány 

v  Tabulka 6.1. Talířová pružina s kótami je zakreslena na Obr. 6.18. 

 

Obr. 6.18 Talířová pružina 

Tabulka 6.1 Parametry předvybraných pružin [18,19] 

Číslo D d t 𝑙0 s 𝐹 = 𝐹𝑘 Firma 

 
mm mm mm mm mm N 

 
1 40 20,4 2 3,1 1,1 7258 Hennlich 

2 45 22,4 1,25 2,85 1,6 2007 Hennlich 

3 45 22,4 1,75 3,05 1,3 4475 Hennlich 

4 40 20,4 2 3,1 1,1 7399 Grewis 

5 45 28 2 3,1 1,1 6956 Grewis 

Talířové pružiny nemají konstantní tuhost a při vyšším stlačení jejich tuhost klesá. 

Při výpočtech a určování optimální pružiny tak budeme vycházet z maximálního zdvihu 

a maximální direkční síly pružiny 𝐹𝑘. Skutečné předpětí v pružině hydromotoru 

tak ve výsledku bude o něco vyšší. Při skládání pružin použijeme sériové řazení, skládání 
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proti sobě, Obr. 6.19. Výsledná maximální síla bude stejná jako pro jednu talířovou pružinu 

a zdvih se znásobí počtem použitých pružin. 

𝐹 = 𝐹𝑘 

𝑠𝑘 = 𝑠 ∙ 𝑛 

 

Obr. 6.19 Sériové řazení 

Výpočtem určíme následující hodnoty pro volbu optimální pružiny. 

 Počet talířových pružin  n 

 Celkový maximální zdvih sady pružin  𝑠𝑘 

 Velikost stlačení pro dosažení předpětí  𝑠𝑝 

 Celková délka volné pružiny  𝐿0 

 Délka předepjaté pružiny  𝐿𝑃 

 Délka pružiny při stlačení  𝐿𝑘 

Při výpočtu počtu pružin n budeme vycházet ze soustavy rovnic (6.65). 

 

𝑘 =
𝐹

𝑠𝑘
 

𝑘 =
𝐹𝑃

𝑠𝑃
 

𝑠𝑘 = 𝑠 ⋅ 𝑛 

𝛥𝑠 = 𝑠𝑘 − 𝑠𝑃 

(6.65) 

 

 

𝐹

𝑠 ⋅ 𝑛
=

𝐹𝑝

𝑠𝑝
⇒ 𝑠𝑝 =

𝐹𝑝 ⋅ 𝑠 ⋅ 𝑛

𝐹
 

𝛥𝑠 = 𝑠 ⋅ 𝑛 − 𝑠𝑃 

(6.66) 
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𝛥𝑠 = 𝑠 ⋅ 𝑛 ⋅ (1 −
𝐹𝑝

𝐹
) ⇒ 

𝑛 =
𝛥𝑠

𝑠 ⋅ (1 −
𝐹𝑝

𝐹
)

 

(6.67) 

Počet potřebných talířových pružin vyjádřený v rovnici (6.67) zaokrouhlíme vždy nahoru 

na celé číslo. Hodnoty, které nyní díky vypočtenému počtu pružin můžeme, určit jsou 

v rovnici (6.68). 

 

𝑠𝑘 = 𝑠 ⋅ 𝑛 

𝑠𝑝 =
𝐹𝑝 ⋅ 𝑠 ⋅ 𝑛

𝐹
 

𝐿0 = 𝑙0 ⋅ 𝑛 

(6.68) 

Všechny potřebné hodnoty jsou pro jednotlivé pružiny vypočteny v  Tabulka 6.2. 

Tabulka 6.2 Vypočtené hodnoty vybraných pružin 

Číslo 𝛥𝑠 𝐹𝑝 s F 𝑙0 n 𝑠𝑘 𝑠𝑝 𝐿0 

 
mm N mm N mm ks mm mm mm 

1 70 800 1,1 7258 3,1 72 79,2 8,73 223,2 

2 70 800 1,6 2007 3,05 73 116,8 46,56 222,65 

3 70 800 1,3 4475 3,05 66 85,8 15,34 201,3 

4 70 800 1,1 7399 3,05 72 79,2 8,563 219,6 

5 70 800 1,1 6956 3,05 72 79,2 9,109 219,6 

Pro sestavení pružiny pro hydromotor jsem vybral talířovou pružinu číslo 3, zvýrazněnou 

v tabulce od firmy Hennlich. Bude potřeba použít nejmenší počet pružin, 66 kusů. 

Pro zajištění potřebného předpětí pružiny je zapotřebí zdvih 15,3mm. Volná délka této 

pružiny je také nejlepší. Délka pružiny v předpětí a délka pružiny při maximálním zatížení 

jsou vypočteny v rovnici (6.69). 

 
𝐿𝑝 = 𝐿0 − 𝑠𝑝 = 201,3 − 15,3 = 186𝑚𝑚 

𝐿𝑘 = 𝐿0 − 𝑠𝑘 = 201,3 − 85,8 = 115,5mm 

(6.69) 
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Pružina v hydromotoru bude sestavena z 66 talířových pružin v sériovém řazení. Pružiny 

jsou vybrány z katalogu talířových pružin firmy Hennlich Industrietechnik, spol s r.o. rozměry 

talířové pružiny jsou: 

 Vnější průměr  D=45mm 

 Vnitřní průměr d=22,4mm 

 Tloušťka t=1,75mm 

 Volná délky  𝑙0 = 3,05𝑚𝑚 

Tuhost vybrané pružiny je vyjádřena v tabulce Tabulka 6.3, kde jsou vypsány hodnoty 

stlačení a jim odpovídající direkční síla pružiny od 0% do 100% stlačení. Hodnoty jsou 

vypsány z katalogu výrobce. Tuhost při jednotlivých stlačeních je vypočtena podle rovnice 

(6.70) 

 
𝑘 =

𝐹

s
 

(6.70) 

Tabulka 6.3 Hodnoty síly a stlačení při stlačení pružiny 

Stlačení 
s F k 

 
mm kN N/mm 

0% 0 0 - 

19% 16,0 1,12 70,0 

25% 21,8 1,52 70,0 

50% 42,9 2,70 63,0 

75% 64,7 3,65 56,4 

100% 85,8 4,48 52,2 

Graf 6.1 Graf závislosti direkční síly pružiny na stlačení 
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Pro názornost jsou hodnoty z tabulky Tabulka 6.3 znázorněny v grafu průběhu síly pružiny 

při stlačování Graf 6.1. 

Pro předpětí musí být pružina stlačena o 15,3mm. Celkový prostor v hydraulickém válci 

pro pružinu v předepjatém stavu je 186mm. Po vysunutí válce pružina ve stlačeném stavu 

zabere 115,5mm. Zdvih hydraulického válce bude 70mm. Maximální síla pružiny při plném 

stlačení je 4475N. 

6.10.2 Rozměry hydraulického válce 

Při návrhu pružiny jsme v rovnici (6.64) vypočetli předběžný průměr pístu hydraulického 

válce. Průměr válce přizpůsobíme potřebnému průměru pružiny. Vnější rozměr pružiny je 

45mm, proto průměr pístu hydraulického válce bude 50mm.  

Průměr pístnice se bude řídit podle vnitřního průměru pružiny a následně jej zkontrolujeme 

na vzpěr. Vnitřní průměr talířových pružin je 22,4mm Průměr pístnice tedy navrhuji tak, 

aby dobře vedl talířové pružiny, na 22mm. 

Čistá délka pístnice vychází z délky pružiny v předepjatém stavu. Délka komory v pístu pro 

uložení vratné pružiny je 186mm. Pro určení délky pístnice je zapotřebí k délce komory 

připočíst potřebné délky na průchod přes čelo válce a pro uchycení pístnice k pístu. 

Tyto hodnoty budou navrženy až při komplexním řešení hydraulického válce a budou 

vycházet z dalších výpočtů, které tato práce nezahrnuje. Zdvih válce bude 70mm 

6.10.3 Skutečná síla hydraulického válce 

Průměr pístu válce je větší, než je výpočtový průměr. Proto vypočteme, jaká bude skutečná 

síla hydraulického válce podle rovnice (6.71). 

 
𝑝 =

𝐹𝐻𝑀𝑆

𝑆
=

4 ⋅ 𝐹𝐻𝑀𝑆

𝜋 ⋅ 𝑑2
⇒ 𝐹𝐻𝑀𝑆 =

𝜋

4
⋅ 𝑝 ⋅ 𝑑2 ∙ 𝜂𝑚,𝑝 

(6.71) 

 Tlak v hydraulickém obvodu 𝑝 = 16MPa 

 Průměr pístu  𝑑 = 50𝑚𝑚 

 Mechanická účinnost 𝜂𝑚,𝑝 = 0,94 

 
𝐹𝐻𝑀𝑆 =

𝜋

4
⋅ 16 ⋅ 502 ∙ 0,94 = 30𝑘𝑁 

(6.72) 

Skutečná síla hydromotoru při tlaku 16 MPa bude, podle rovnice (6.72), 30kN. 
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6.10.4 Kontrola pístnice na vzpěr 

Síla, kterou bude maximálně zatěžována pístnice na vzpěr je pouze síla potřebná 

pro odblokování západky z kapitoly 6.8, rovnice (6.59). Maximální síla, kterou je hydromotor 

schopen vyvinout nebude pístnici zatěžovat vzpěrem.  

 Potřebná síla pro odjištění západky  𝐹0 = 7,5𝑘𝑁 

 Průměr pístnice d=22mm 

 Vzpěrná bezpečnost 𝑘𝑣𝑝 = 3,5 

Pro výpočet kritické síly na vzpěr, podle Eulerova vzorce, jsme určili, že pro naší pístnici platí 

II typ vzpěru z Tabulka 6.4. 

Tabulka 6.4 Výpočet Eulerovy kritické síly [3] 

 

Zatěžovaná délky L pístnice bude její délka ve vysunutém stavu L=425mm.  

Rovnice (6.73) pro výpočet kvadratického momentu průřezu. 

 
𝐽 =

𝜋 ⋅ 𝑑4

64
 

(6.73) 

 Délka L=425mm 

 Youngův modul pružnosti 𝐸 = 2,1 ∙ 105𝑀𝑃𝑎 

Výpočet kritické síly pro vzpěr vypočteme podle rovnice (6.74). 
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𝐹𝑘𝑟 =
𝜋2 ⋅ 𝐸 ⋅ 𝐽

𝐿2
=

𝜋2 ⋅ 𝐸 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑑4

𝐿2 ⋅ 64
 

𝐹𝑘𝑟 =
𝜋3 ⋅ 2,1 ∙ 105 ⋅ 224

4252 ⋅ 64
= 1,32 ⋅ 105𝑁 

(6.74) 

Skutečná bezpečnost vzpěru je stanovena podle vztahu (6.75) 

 
𝐹0 =

𝐹𝑘𝑟

𝑘𝑣𝑠
⇒ 𝑘𝑣𝑠 =

𝐹𝑘𝑟

𝐹0
=

1,32 ⋅ 105

7,5 ⋅ 103
= 17,5 

𝑘𝑣𝑝 = 3,5 < 𝑘𝑣𝑠 = 17,5 

(6.75) 

Kontrola vzpěru dopadla úspěšně. Kritická síla ve vzpěru je vyšší než síla, kterou je pístnice 

zatěžována. Na obrázku Obr. 6.20 je grafické znázornění základních určených rozměrů 

hydraulického přímočarého motoru. 

 

Obr. 6.20 Hydromotor 
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6.11 Uchycení západky a hydromotoru 

Uchycení hydromotoru a západky je provedeno pomocí dvou tvarovaných plechů o síle 

15mm. Tvar je vidět na obrázku Obr. 6.21. Tyto plechy jsou k vodící trubce přivařeny 

koutovým oboustranným svarem. Vzdálenost vnějších ploch upevňovacích plechů je 76mm. 

Pro uchycení západky je navržen čep o průměru 35mm. Hydromotor je uchycen k trubce 

pomocí čepu o průměru 25mm. Západka s pístnicí hydromotoru je pak spojena čepem 

o průměru 20mm. Tyto čepy budeme kontrolovat na ohyb, smyk a otlačení. 

Napětí v ohybu a napětí ve smyku budeme kontrolovat zvlášť. Tyto napětí v průřezu působí 

na zcela jiná vlákna. Ohybové napětí působí na krajní vlákna na jedné straně tah a na druhé 

straně tlak. Smykové napětí působí na střední vlákno. Pro výpočet redukovaného napětí 

budeme využívat hypotézu pevnosti HMH. 

 

Obr. 6.21 Uchycení hydromotoru a západky 

6.11.1 Kontrola čepu Ø35mm 

Čep pro uchycení západky je namáhán reakční silou vypočtenou v kapitole 6.8, v rovnici 

(6.60). Dále je čep namáhán tíhou západky 110N, která působí na rameni 164mm. Rozměry 

jsou na obrázku Obr. 6.22. 
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 Reakční síla  𝑅𝐴 = 11,27𝑘𝑁 

 Tíha západky 𝐹𝑧 = 110𝑁 

 Rameno síly 𝐹𝑧 𝑥𝑧 = 164𝑚𝑚 

 Průměr čepu d = 35𝑚𝑚 

 Tloušťka a a = 15𝑚𝑚 

 Tloušťka b b = 50𝑚𝑚 

 Tloušťka c 𝑐 = 52𝑚𝑚 

 Mez kluzu materiálu 𝑅𝑒 = 355𝑀𝑃𝑎 

 Bezpečnost 𝑘𝑠 = 1,5 

 

Obr. 6.22 Čep 35mm 

Napětí čepu v ohybu vypočteme podle rovnice (6.76) ,kdy jednu složku ohybového napětí 

tvoří reakční síla a druhou složku tvoří ohybový moment vyvozený tíhou západky. 

 

𝜎0 =
𝑀0

𝑊0
=

𝑅𝐴
8 ⋅ (2𝑎 + 𝑐)

𝜋 ⋅ 𝑑3

32

+
𝐹𝑧 ⋅ 𝑥𝑧

𝜋 ⋅ 𝑑3

32

=

𝑅𝐴
8 ⋅ (2𝑎 + 𝑐) + 𝐹𝑧 ⋅ 𝑥𝑧

𝜋 ⋅ 𝑑3

32

 

𝜎0 =

1,127 ⋅ 104

8 ⋅ (2 ⋅ 15 + 52) + 110 ⋅ 164

𝜋 ⋅ 353

32

= 31,7𝑀𝑃𝑎 

(6.76) 

 

 
𝑘𝑠𝑠1 =

𝑅𝑒

𝜎𝑟𝑒𝑑
=

355

31,7
= 11,2 

𝑘𝑠𝑠1 = 11,2 > 𝑘𝑠 = 1,5 

(6.77) 

Smykovým napětí bude západku zatěžovat pouze reakční síla 𝑅𝐴. Napětí ve smyku 

vypočteme podle rovnice (6.78) 
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𝜏𝑠 =
𝐹

𝑆
=

𝑅𝐴
2

𝜋 ⋅ 𝑑2

4

=
2 ⋅ 𝑅𝐴

𝜋 ⋅ 𝑑2
 

𝜏𝑠 =
2 ⋅ 1,117 ⋅ 104

𝜋 ⋅ 352
= 5,9𝑀𝑃𝑎 

(6.78) 

Redukované napětí pro smyk vypočteme podle HMH, rovnice (6.79). 

 
𝜎𝑅𝑒 𝑑 = √𝜎2 + 3 ⋅ 𝜏𝑠

2 = √02 + 3 ⋅ 5,92 = 10,2𝑀𝑃𝑎 
(6.79) 

 

 
𝑘𝑠𝑠2 =

𝑅𝑒

𝜎𝑟𝑒𝑑
=

355

10,2
= 35 

𝑘𝑠𝑠2 = 35 > 𝑘𝑠 = 1,5 

(6.80) 

Podle rovnic (6.77) a (6.80), čep pevnostně vyhovuje. 

Kontrolu otlačení materiálu provedeme podle rovnic (6.81), jak pro rozměr a, tak 

pro rozměr b. 

 

𝑝1 =
𝑅𝐴

𝑑 ⋅ 𝑏
≤ 𝑝𝐷𝑜𝑣 

𝑝2 =
𝑅𝐴

2 ⋅ 𝑑 ⋅ 𝑎
≤ 𝑝𝐷𝑜𝑣 

(6.81) 

Dovolený tlak 𝑝𝐷𝑜𝑣 vypočteme podle vztahu (6.82). 

 
𝑝𝐷𝑜𝑣 =

𝑅𝑒

1,5
=

355

1,5
= 236,7𝑀𝑃𝑎 

(6.82) 

 

 
𝑝1 =

1,117 ⋅ 104

35 ⋅ 50
= 6,44𝑀𝑃𝑎 ≤ 𝑝𝐷𝑜𝑣 

(6.83) 

Podle rovnice (6.83), tlak mezi čepem a západkou vyhovuje. 

 
𝑝2 =

1,117 ⋅ 104

2 ⋅ 35 ⋅ 15
= 10,7𝑀𝑃𝑎 ≤ 𝑝𝐷𝑜𝑣 

(6.84) 
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Podle rovnice (6.84), tlak mezi čepem a uchycením vyhovuje. Čep pro uchycení západky 

o průměru 35mm vyhovuje. 

6.11.2 Kontrola čepu Ø25mm 

Čep pro uchycení hydromotoru je namáhán silou pro odblokování západky vypočtenou 

v kapitole 6.8, v rovnici (6.59). Dále je čep namáhán tíhou hydromotoru 87N. Ta je největší 

při vysunutí hydromotoru, kdy má i nejdelší rameno působení 171mm. Rozměry jsou 

na obrázku Obr. 6.23. 

 Reakční síla  𝐹0 = 7,52𝑘𝑁 

 Tíha hydromotoru 𝐹𝐻𝑀 = 87𝑁 

 Rameno síly 𝐹𝐻𝑀 𝑥𝐻𝑀 = 171𝑚𝑚 

 Průměr čepu d = 25𝑚𝑚 

 Tloušťka a a = 15𝑚𝑚 

 Tloušťka b b = 20𝑚𝑚 

 Tloušťka c 𝑐 = 52𝑚𝑚 

 Mez kluzu materiálu 𝑅𝑒 = 355𝑀𝑃𝑎 

 Bezpečnost 𝑘𝑠 = 1,5 

 

Obr. 6.23 Čep 25mm 

Napětí čepu v ohybu vypočteme podle rovnice (6.85) ,kdy jednu složku ohybového napětí 

tvoří síla pro odblokování a druhou složku tvoří ohybový moment vyvozený tíhou 

hydraulického válce. 

 

𝜎0 =
𝑀0

𝑊0
=

𝐹0
8 ⋅ (2𝑎 + 𝑐) + 𝐹𝐻𝑀 ⋅ 𝑥𝐻𝑀

𝜋 ⋅ 𝑑3

32

 

𝜎0 =

7,52 ⋅ 103

8 ⋅ (2 ⋅ 15 + 52) + 87 ⋅ 171

𝜋 ⋅ 253

32

= 59,9𝑀𝑃𝑎 

(6.85) 



 Diplomová práce 

 83  

 

 
𝑘𝑠𝑠1 =

𝑅𝑒

𝜎𝑟𝑒𝑑
=

355

59,9
= 5,9 

𝑘𝑠𝑠1 = 5,9 > 𝑘𝑠 = 1,5 

(6.86) 

Smykem bude západku zatěžovat pouze síla 𝐹0. Napětí ve smyku vypočteme podle rovnice 

(6.87). 

 

𝜏𝑠 =
𝐹

𝑆
=

2 ⋅ 𝐹0

𝜋 ⋅ 𝑑2
 

𝜏𝑠 =
2 ⋅ 7,52 ⋅ 103

𝜋 ⋅ 252
= 7,7𝑀𝑃𝑎 

(6.87) 

Redukované napětí vypočteme podle HMH, rovnice (6.88). 

 
𝜎𝑅𝑒 𝑑 = √𝜎2 + 3 ⋅ 𝜏𝑠

2 = √02 + 4 ⋅ 7,72 = 13,3𝑀𝑃𝑎 
(6.88) 

Skutečná bezpečnost je vypočtena rovnicí (6.89). 

 
𝑘𝑠𝑠2 =

𝑅𝑒

𝜎𝑟𝑒𝑑
=

355

13,3
= 26,8 

𝑘𝑠𝑠2 = 26,8 > 𝑘𝑠 = 1,5 

(6.89) 

Podle rovnic (6.86) a (6.89), čep pevnostně vyhovuje. 

Kontrolu otlačení materiálu provedeme podle rovnic (6.90), jak pro rozměr a, tak 

pro rozměr b. 

 

𝑝1 =
𝐹0

𝑑 ⋅ 𝑏
≤ 𝑝𝐷𝑜𝑣 

𝑝2 =
𝐹0

2 ⋅ 𝑑 ⋅ 𝑎
≤ 𝑝𝐷𝑜𝑣 

(6.90) 

Dovolený tlak 𝑝𝐷𝑜𝑣 je vypočten, podle vztahu (6.82), na hodnotu 236,7MPa. 

 
𝑝1 =

7,52 ⋅ 103

25 ⋅ 20
= 15,0𝑀𝑃𝑎 ≤ 𝑝𝐷𝑜𝑣 

(6.91) 

Podle rovnice (6.91), tlak mezi čepem a hydromotorem vyhovuje. 
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𝑝2 =

7,52 ⋅ 103

2 ⋅ 25 ⋅ 15
= 10,0𝑀𝑃𝑎 ≤ 𝑝𝐷𝑜𝑣 

(6.92) 

Podle rovnice (6.92), tlak mezi čepem a uchycením vyhovuje. Čep pro uchycení hydromotoru 

o průměru 25mm kontrole vyhověl. 

6.11.3 Kontrola čepu Ø20mm 

Čep pro spojení hydromotoru a západky o průměru 20mm je namáhán silou pro odblokování 

západky vypočtenou v kapitole 6.8, v rovnici (6.59). Rozměry jsou na obrázku Obr. 6.24.  

 Reakční síla  𝐹0 = 7,52𝑘𝑁 

 Průměr čepu d = 20𝑚𝑚 

 Tloušťka a a = 14𝑚𝑚 

 Tloušťka b b = 20𝑚𝑚 

 Tloušťka c 𝑐 = 22𝑚𝑚 

 Mez kluzu materiálu 𝑅𝑒 = 355𝑀𝑃𝑎 

 Bezpečnost 𝑘𝑠 = 1,5 

 

Obr. 6.24 Čep 20mm 

Napětí čepu v ohybu vypočteme podle rovnice (6.93) ,kdy jedinou složku ohybového napětí 

tvoří síla potřebná pro odblokování západky. 

 

𝜎0 =
𝑀0

𝑊0
=

𝐹0
8 ⋅ (2𝑎 + 𝑐)

𝜋 ⋅ 𝑑3

32

 

𝜎0 =

7,52 ⋅ 103

8
⋅ (2 ⋅ 14 + 22)

𝜋 ⋅ 203

32

= 59,8𝑀𝑃𝑎 

(6.93) 
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𝑘𝑠𝑠1 =

𝑅𝑒

𝜎𝑟𝑒𝑑
=

355

59,8
= 5,9 

𝑘𝑠𝑠1 = 5,9 > 𝑘𝑠 = 1,5 

(6.94) 

Smykem bude západku zatěžovat síla 𝐹0. Napětí ve smyku vypočteme podle rovnice (6.95). 

 

𝜏𝑠 =
𝐹

𝑆
=

2 ⋅ 𝐹0

𝜋 ⋅ 𝑑2
 

𝜏𝑠 =
2 ⋅ 7,52 ⋅ 103

𝜋 ⋅ 202
= 12,0𝑀𝑃𝑎 

(6.95) 

Redukované napětí vypočteme podle HMH, rovnice(6.96). 

 
𝜎𝑅𝑒 𝑑 = √𝜎2 + 3 ⋅ 𝜏𝑠

2 = √02 + 3 ⋅ 12,02 = 20,7𝑀𝑃𝑎 
(6.96) 

Skutečná bezpečnost je vypočtena rovnicí (6.97). 

 
𝑘𝑠𝑠2 =

𝑅𝑒

𝜎𝑟𝑒𝑑
=

355

20,7
= 17,1 

𝑘𝑠𝑠2 = 17,1 > 𝑘𝑠 = 1,5 

(6.97) 

Podle rovnic (6.94) a (6.97), čep pevnostně vyhovuje. 

Kontrolu otlačení materiálu provedeme podle rovnice (6.98), jak pro rozměr a, tak 

pro rozměr b. 

 

𝑝1 =
𝐹0

𝑑 ⋅ 𝑏
≤ 𝑝𝐷𝑜𝑣 

𝑝2 =
𝐹0

2 ⋅ 𝑑 ⋅ 𝑎
≤ 𝑝𝐷𝑜𝑣 

(6.98) 

Dovolený tlak 𝑝𝐷𝑜𝑣 je vypočten, podle vztahu (6.82), na hodnotu 236,7MPa. 

 
𝑝1 =

7,52 ⋅ 103

20 ⋅ 20
= 18,8𝑀𝑃𝑎 ≤ 𝑝𝐷𝑜𝑣 

(6.99) 

Podle rovnice (6.99), tlak mezi čepem a hydromotorem vyhovuje. 

 
𝑝2 =

7,52 ⋅ 103

2 ⋅ 20 ⋅ 14
= 13,4𝑀𝑃𝑎 ≤ 𝑝𝐷𝑜𝑣 

(6.100) 
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Podle rovnice (6.100), tlak mezi čepem a západkou vyhovuje. Čep pro spojení hydromotoru 

a západky o průměru 20mm kontrole vyhovuje. 

Všechny navržené čepy pro uchycení západky, hydromotoru a spojení západky 

s hydromotorem vyhověly pevnostní kontrole a kontrole na otlačení. 
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7 VÝSLEDNÉ ŘEŠENÍ A VYHODNOCENÍ 

7.1 Použití a uzamykání 

Uzamčení západky má probíhat ve fázi, kdy je odlehčena. Prakticky není možné pružinou 

zajistit, aby překonala třecí síly vzniklé od tíhy kladnice a háku. To znamená, že trn dojede 

do koncové polohy, kdy musí být západka odlehčena. Západka zapadne do drážky na trnu 

a následně je možné uvolnit lana zdvihu jeřábu. Kladnice bude zajištěna. 

Síla pružiny bude taková, aby se hydraulický válec zasunul zpět a aby nemohlo dojít 

k odblokování západky. Díky navrženému zešikmení se západka zastaví až v místě, 

kde nebude moci překonat třecí sílu a zajistí trn v konečné poloze. 

Následné odjištění západky bude probíhat za pomocí hydraulického válce. Ten překoná třecí 

síly na západce a sílu pružiny. Po uvolnění kladnice a jejím následném vyjetí z vodící trubky, 

bude hydraulický válec pružinou vrácen zpět do výchozí polohy.  

Pří ukončení činnosti jeřábu se bude kladnice vracet zpět do dokovací polohy. Trn 

na kladnici najede do fixační trubky díky kuželu umístěnému na trubce. Trn je na svém konci 

zešikmen a toto zešikmení bude odtlačovat západku až do doby nájezdu trnu do koncové 

polohy. Tam bude trn uzamčen. 
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7.2 Prostorové uspořádání 

 

Obr. 7.1 Umístění lan zdvihu a mechanizmu zajištění 

Mechanizmus uzamykání, Obr. 7.1, zabírá poměrně malý prostor. Na výšku měří pouhých 

102mm. Nejvzdálenější bod od osy uzamykání je ve vzdálenosti 300mm. Celkově tedy 

kružnice vymezující prostor, který zámek zaujímá má průměr 600mm.  

Rozmístění zdvihových lan jeřábu je patrno na obrázku Obr. 7.1. Rozteč lan je 720mm 

a tvoří čtverec okolo fixační trubky. Opsaná kružnice má průměr 1018mm. Navržený 

mechanizmus je menší, než je tento rozměr a nekoliduje tedy s lany zdvihu. 
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7.3 Výhody uzamykacího mechanizmu 

Mezi velké přednosti uzamykacího mechanizmu patří hlavně automatické uzamčení, které je 

umožněno díky jednočinnému hydraulickému válci s vratnou pružinou navrženému na míru. 

Protože je hydromotor jednočinný stačí k němu přivést pouze jednu hadici vedení 

hydraulické kapaliny. To usnadňuje jeho napojení.  

 

Obr. 7.2 Sestava mechanismu 

Celý mechanizmus váží pouze 31 kg. To je velmi dobrý výsledek, protože jsme hledali 

jednoduchý systém, který nebude zatěžovat výložník zbytečnou mrvou váhou. Jelikož je 

fixační trubka výrazně těžší, neměla hmotnost zámku na polohu těžiště výraznější vliv. 

V osách kolmých na osu fixační trubky se těžiště posunulo o 2mm a 2,6mm. 

7.4 Sestavení 

Výsledná sestava uzamykání, výkres DP-2-01, se bude stávat z několika dílů, které budou 

ve výsledku spojeny čepy. Hlavním nosný rám bude tvořit svařenec trubky s výřezem 

a nosných plechů, Obr. 7.3, výkres DP-2-02. Dokovací trubka je uchycena mezi horními 

kladkami hlavního zdvihu. 
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Obr. 7.3 Svařenec vodící trubky 

Hlavním dílem zámku je západky, která blokuje trn. Ta bude vyrobena z jednoho kusu 

o tloušťce 50mm. Délka západky je 420mm. Na obou koncích je opatřena otvory pro čepy 

a kuželovou drážkou pro zapadnutí kužele. Západky je na obrázku Obr. 7.4. Detailně 

rozkreslená západky je na výkrese DP-3-09. 

 

Obr. 7.4 Západka 

Dalším stěžejním dílem sestavy je hydraulický válec vyrobený přesně podle požadavků 

přímo ve firmě Huisman. Bude se jednat o jednočinný hydraulický válec s vratnou pružinou 

složenou z talířových pružin zakoupených od firmy Hennlich Industrietechnik, spol s r.o. 

Hydraulický válec na obrázku Obr. 6.20 bude tedy západku zatahovat zpět díky síle pružiny. 
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Přesné rozměry jednotlivých dílů hydromotoru a celkový výpočet hydromotoru včetně určení 

těsnění, nejsou předmětem této práce. Základní rozměry jsou zakresleny na výkrese  

DP-3-21. Hydromotor musí být zkonstruován a zapojen v hydraulickém obvodu tak, aby bylo 

umožněno jeho otevření tažením za pístnici proti síle pružiny. Tato funkce zajistí automatické 

otevření západky při vjíždění trnu a jeho zajištění. 

 

Obr. 7.5 Jednočinný hydraulický válec s vratnou pružinou 

Západka, hydromotor a rám mechanizmu jsou spojeny čepy. Tyto čepy jsou ve třech 

velikostech 35x102mm, 25x102mm a 20x70mm. Jsou zajištěny proti pootočení a vypadnutí 

plechem vloženým do drážky v čepu a zajištěným šrouby M8. Ukázka čelu je na obrázku 

Obr. 7.6. 

 

Obr. 7.6 Čep 

Otvory pro čepy v hydraulickém válci a západce jsou opatřeny dělenými bronzovými pouzdry 

s otvory pro mazání. Tyto pouzdra zvyšují životnost kluzného uložení, zajišťují jeho 

opravitelnost a zlepšují kluzné vlastnosti v uložení. Na obrázku Obr. 7.7 je jedno z použitých 

pouzder. 
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Obr. 7.7 Bronzové pouzdro 

Trn, který zajišťuje fixaci celé kladnice, je složen ze dvou částí. Jednou částí je kruhová tyč. 

Ta je na horním konci zešikmená a je opatřená po obvodu drážkou, do které zapadá 

západka. Další částí trnu je kužel, přes který se přenáší zatížení na trubku a který zajišťuje 

vycentrování trnu. Sestava trnu je na obrázku Obr. 7.8. Trn je zakreslen na výkrese DP-3-06. 

 

Obr. 7.8 Trn 
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8 ZÁVĚR 

V úvodu diplomové práce bylo popsáno základní rozdělení všech jeřábů využívaných jak 

pro manipulaci na souši tak na moři. Jeřáby jsme v první kapitole rozdělili podle typu 

konstrukce, možností pohybu jeřábu, účelu použití a shrnuli jsme základní požadavky 

na jeřáby. V následující kapitole byl rozebrán současný stav námořních jeřábů. Především 

jaké typy jeřábů jsou vyráběny, jejich konstrukce a také byly vybrány některé společnosti 

vyrábějící námořní zdvihací techniku. Po shrnutí typů používaných jeřábů jsme se zaměřili 

na konstrukci výložníků námořních jeřábů. Byla popsána konstrukce výložníků, jednotlivé 

typy výložníků a druhy používaných prostředků pro zdvih výložníků. 

Hlavním cílem diplomové práce byl návrh a rozpracování mechanického zámku kladnice 

jeřábu používaného na moři pro manipulaci s materiálem. V úvodu kapitoly návrhu zámku je 

rozebrán problém uzamykání kladnice. Následně je sepsána specifikace požadavků, 

ze které vychází požadavky na funkce zámku. Kapitola dále pokračuje vlastním návrhem 

uzamykacího systému. Navrženy byly možnosti řešení samotného zamykání, pohon zámku 

a upevnění zámku. Z pěti navržených variant byla vybrána jedna kombinace, která vyšla jako 

nejpříznivější a ty byla následně detailně zpracována.  

Vybraný mechanizmus uzamykání je založen na tvarové blokaci trnu uchyceném na kladnici 

pomocí západky. Západka bude odemykána hydraulicky a uzamykat se bude mechanicky 

pomocí pružiny umístěné v hydromotoru. Západce bude umožněno otevření za pomocí 

zatlačení trnu, který je na svém konci zešikmen. 

Ve výpočtové části práce je prvotní rozměrový návrh kontrolován a dále upřesňován. 

Jako první je kontrolován trn a je navrhován jeho minimální možný průměr, který se bude 

vyskytovat v obvodové drážce. Následuje kontrola vodící trubky. Kontrolován je průřez 

v místě drážky, který je nejkritičtější. Kontrola byla provedena pro tři zátěžové stavy, které 

mohou na trubce nastat. Kontrola dopadla úspěšně. Dále byla navržena západka včetně 

kontroly na otlačení stykové plochy s trnem a výpočtu reakcí a síly potřebné pro její 

odblokování. Návrh a výpočet zahrnuje také základní návrh přímočarého hydromotoru 

a určení vratné pružiny. Jako poslední je zařazena kontrola čepů, které se kontrolovaly 

na ohyb, střih a otlačení. Všechny navržené čepy pevnostně vyhověly.  

Celý mechanizmus byl zdárně navržen a vyhověl všem kontrolám. Navržené a vypočtené 

úpravy byly zahrnuty do výsledného mechanizmu. Výsledné sestavení a popis jsou zahrnuty 

v rámci polední kapitoly.  
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Hlavní cíl celé práce a to návrh jednoduchého uzamykacího mechanizmu, byl splněn. 

Mechanizmus byl početně zkontrolován a byla skreslena výrobní dokumentace, které je 

v příloze této práce.  

Slabými místy mohou být proměnlivý koeficient tření mezi západkou a trnem. Ovšem v práci 

jsme se tento fakt snažili maximálně minimalizovat, tak aby nebyly funkce a vlastnosti 

negativně ovlivněny. Dalším slabším článkem může být navrhované zkosení na západce. 

Jedná se o část kužele, které může být těžce vyrobitelná. Tato část západky může být 

variantně nahrazena prostým zešikmením pod daným úhlem. Tato změny ovšem přinese 

zvýšení měrného tlaku na západce. 

Mezi výhody navrhovaného mechanizmu patří jednoduchost, snadnost obsluhy, hmotnost 

do 31 kg a kompaktní rozměry při splnění všech požadovaných funkcí. Pro tyto hlavní klady 

můžeme mechanizmus považovat za optimálně navržený a vyhovující pro daný účel. 
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