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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

KUCZERA, m. Konstrukce sloupového jeřábu – diplomová práce. OSTRAVA: 

Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra výrobních strojů a konstruování, 

2015, 101 s. Vedoucí práce: FRIES, J. 

 

ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem sloupového jeřábu s otočným 

výloţníkem s nosností 2000 kg a vyloţením 3400 mm. V práci je řešen návrh a výpočet 

sloupu, výloţníku, pohonu otoče a dále je zde provedeno porovnání různých moţností 

konstrukčního řešení otoče. Vybrané části konstrukce jsou dále pomocí metody 

konečných prvků kontrolovány pevnostním výpočtem. Jeřábový vozík je zde uvaţován 

jako kupovaný a tak se jim práce nezabývá. V příloze je dodána výkresová dokumentace. 

 

ABSTRACT 

 This Thesis deal with proposal hoisting of slewing pillar crane with lifting capacity 

of 2000 kg and with 3400 mm range. In Thesis, there are included proposal of bearing 

elements of pillar, boom, driving of crane swivel and next, here is made comparison of 

different options of proposal hoisting of crane swivel. Chosen parts of construction are 

checked by strength calculation with finite element method. The travelling crab is meant 

as supplied here, and Thesis is not deal with it. In enclose of Thesis are drawing 

documents.  
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A obsah plochy průřezu sloupu [cm2] 

a výška svaru [mm] 

ados dostředivé zrychlení [m∙s-2] 

ASČ ploch průřezu svaru čepu [mm2] 

B šířka příruby  [mm] 

b výška sloupu [mm] 

Bl šířka loţiska [mm] 

b1 délka podpěry [mm] 

Co statická únosnost loţiska [kN] 

co tuhost sloupu [N∙mm-1] 

Cr dynamická únosnost loţiska [kN] 

D vnější průměr sloupu [mm] 

d vnitřní průměr sloupu [mm] 
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d2 vnější průměr závitu [mm] 
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dčl průměr čepu loţiska výloţníku [mm] 
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Dl vnější průměr loţiska [mm] 

dp průměr výstupní hřídele převodovky  [mm] 
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Dš průměr šroubu [mm] 

e délkový rozměr části výloţníku [mm] 
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Fikmindex mimořádná kombinace zatíţení od setrvačných sil jízdy 
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břemenem  
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Fs zatíţení způsobené hmotnostními účinky sloupu [N] 

Fsb zatíţení způsobené stálým břemenem [N] 

Fsbmindex              mimořádná kombinace zatíţení [N] 

FsbU kombinace zatíţení od stálého bř.pro pos. o. k. při únavě [N] 
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Fsindex velikost sil v kotevních šroubech  [N] 

Ftmax maximální třecí síla na obvodu kladky  [N] 

Fv zatíţení způsobené tíhou výloţníku [N] 
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při únavě 
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Fzsmindex mimořádná kombinace zatíţení při statické zkoušce  [N] 

g gravitační zrychlení [m∙s-2] 

h výška průřezu výloţníku [mm] 

i počet nosníků [-] 

ip převodový poměr převodovky [-] 

Ix moment setrvačnosti k ose x [cm4] 

Iy moment setrvačnosti k ose y [cm4] 

Jb moment setrvačnosti břemene  [kg∙m2] 
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Jk moment setrvačnosti jeřábové kočky  [kg∙m2] 

Jp moment setrvačnosti podpěry [kg∙m2] 

Jred redukovaný moment   [kg∙m2] 

Jv moment setrvačnosti výloţníku [kg∙m2] 

k bezpečnostní součinitel [-] 

χ poměr mezních napětí [-] 

k1 souč. charakterizující významnost počítané součásti [-] 

k2 bezpečnostní součinitel druhu provozu [-] 

k3 součinitel spolehlivosti materiálu [-] 

l vzdálenost působiště síly F od osy otáčení [mm] 

L10 základní ţivotnost loţiska [-] 

L10hmin minimální trvanlivost loţiska v hodinách  [hod] 

Lh ţivotnost loţiska v hodinách [hod] 

lred redukovaná délka prutu [mm] 

ly moment setrvačnosti výloţníku vzhledem k ose y  [cm4] 

m hmotnost metru délky sloupu [kg] 

ml hmotnost loţiska [kg] 

Mc moment v bodě C [N∙m] 

MC celkový moment  [N∙m] 

mcv celková hmotnost výloţníku [kg] 

MD dynamický moment [N∙m] 

mk hmotnost kočky s příslušenstvím [kg] 

MKD klopný moment pro výpočet šroubu [N∙m] 
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MKlopD klopný moment desky [N∙m] 

Mkp moment na výstupní hřídeli převodovky  [N∙m] 

mnar hmotnost kočky při nárazu na naráţky se jmenovitým 

břemenem 

[kg] 

MNp moment převodovky  [N∙m] 

Moindex ohybový moment [N∙m] 

mp hmotnost podpěry  [kg] 

mred redukovaná hmotnost břemen [kg] 

MS celkový statický moment odporu [N∙m] 

MSLo statický odpor v loţisku kladky  [N∙m] 

MSLv statický odpor v loţisku výloţníku  [N∙m] 

Mtm moment pod maticí [N∙m] 

Mtz moment tření závitu [N∙m] 

Mu utahovací moment [N∙m] 

qv hmotnost metru délky výloţníku [kg∙m] 

mv hmotnost výloţníku [kg] 

mzd hmotnost břemene při dynamické zkoušce [kg] 

mzs hmotnost břemene při statické zkoušce [kg] 

nkl otáčky kladky při otáčení výloţníku [ot∙min-1] 

nm otáčky elektromotoru [ot∙min-1] 

np výstupní otáčky převodovky  [ot∙min-1] 

Okl obvod kladky [mm] 

Opr obvod opěrného prstence [mm] 
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p součinitel typu loţiska [-] 

P stoupání závitu [mm] 

Pel výkon elektromotoru [kW] 

Po ekvivalentní zatíţení loţiska [kN] 

Q poměrné zatíţení [-] 

q tíha metru délky výloţníku [kg∙m] 

q´ celkové zatíţení vzniklé odstředivou silou tíhy výloţníku [N] 

qo velikost setrvačné síly výloţníku [N] 

Re mez pevnosti v kluzu [MPa] 

Rfat(-1),Rfat(0) základní výpočtová pevnost [MPa] 

Rfat(x) výpočtová pevnost [MPa] 

Rfat,t(K) výpočtová pevnost při únavě  [MPa] 

Rm mez pevnosti [MPa] 

sv tloušťka stojiny [mm] 

s konstanta vzdálenosti klopné hrany [mm] 

So součinitel statické bezpečnosti [-] 

t tloušťka příruby [mm] 

Tindex transponující síly [N] 

tlt doba útlumu [s] 

Tr počet pracovních cyklů jeřábu za rok [-] 

Trm počet pracovních cyklůmechanického ústrojí jeřábuza rok [-] 

v logaritmický dekrement útlumu nosníku [-] 

vh rychlost zdvihu jeřábové kočky  [m∙min-1] 
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vmax rychlost břemena [m∙s-1] 

vnar nárazová rychlost [m∙s-1] 

Wel pruţný modul průřezu sloupu [cm3] 

Wop průřezový modul podpěry v ohybu [cm3] 

Wosl průřezový modul v ohybu sloupu [cm3] 

Wov průřezový modul výloţníku v ohybu [cm3] 

Wpl pruţný modul průřezu sloupu [cm3] 

Wx průřezový modul k ose x [mm] 

Wy průřezový modul k ose y [mm] 

X součinitel radiálního zatíţení loţiska [-] 

xindex vzdálenost osy šroubu od klopné hrany [mm] 

Y součinitel axiálního zatíţení loţiska [-] 

γ10 součinitel zatíţení od jmenovitého břemene [-] 

γ g součinitel zatíţení od vlastních hmotností [-] 

γ M dílčí součinitel spolehlivosti materiálu  [-] 

γ n součinitel zatíţení od nárazu k naráţkám [-] 

ysmax průhyb na konci sloupu [mm] 

yvmax průhyb na konci výloţníku [mm] 

αsmax maximální dovolené natočení sloupu [°] 

αvmax maximální dovolené natočení výloţníku [°] 

αs natočení sloupu [°] 

αv natočení výloţníku [°] 

ε úhlové zrychlení [rad∙s-2] 
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λ štíhlost prutu [-] 

σD dovolené napětí [MPa] 

σkrit kritické napětí [MPa] 

σODsl dovolené ohybové napětí sloupu [MPa] 

σODv dovolené ohybové napětí výloţníku [MPa] 

σop ohybové napětí podpěry [MPa] 

σOsl napětí v ohybu sloupu [MPa] 

σrad výsledné redukované napětí [MPa] 

σt napětí tahu ve šroubu [MPa] 

σu mez únosnosti [MPa] 

𝜏 fat,(K)max maximální dovolené napětí ve svaru [MPa] 

𝜏k napětí v krutu šroubu [MPa] 

𝜏max maximální smykové napětí svaru [MPa] 

𝜏min minimální smykové napětí ve svaru [MPa] 

φ´ úhel tření závitu [rad] 

ψ úhel stoupání závitu [rad] 

ω úhlová rychlost [rad∙s-1] 

ys průhyb na konci sloupu [mm] 

yv průhyb na konci výloţníku [mm] 
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ÚVOD 

Podstatou mé diplomové práce je dle zadaných parametrů navrhnout konstrukci 

sloupového jeřábu s otočným výloţníkem se schopností otáčení o 360°. Zdvihací zařízení 

je dimenzováno na nosnost 2000 kg s maximálním zdvihem 3500 mm. Navrţený jeřáb  

je určen pro manipulaci s etalony a bude pracovat ve středně těţkém provozu v hale. 

Předpokládám, ţe zařízení je určeno pro kusovou výrobu, proto je v konstrukčním návrhu 

brán zřetel na jednoduchost a ekonomickou výrobu. 

 Jeřáb je sloţen z několika komponent, které jsou nezbytné pro bezpečnou práci 

a spolehlivou funkčnost. Celá konstrukce je pomocí šroubů kotvena do betonového 

základu budovy. Stabilitu polohy zajišťuje podkladná deska k níţ je přivařen sloup. 

Jeřábový sloup je zhotoven z bezešvé, za tepla válcované trubky. Na konci sloupu 

 je přivařen čep, na němţ je uloţeno soudečkové loţisko otočného výloţníku.  

Ten je realizován z HEA IPB-I profilu po jehoţ spodní pásnici pojíţdí elektrický řetězový 

kladkostroj s podvěsným ovládačem, který je v práci uvaţován jako nakupovaný. Rychlost 

zdvihu kočky je 4 m∙min-1. O otoč se stará asynchronní elektromotor, napojený na plochou 

převodovku a k přenosu krouticího momentu se stará opěrná kladka, pojíţdějící  

po prstencové dráze umístěné na sloupu.  

Základním předpokladem pro správný návrh jeřábu je pevnostní výpočet,  

který kontroluje, zda navrţená ocelová konstrukce z hlediska únosnosti vyhovuje. 

Předmětem kontroly je sloup, výloţník a v tomto případě i podpěra jeřábu. 

 Celou konstrukci jsem se snaţil navrhnout s ohledem na ekonomičnost, bezpečnost 

 a bezproblémovou funkčnost systému.  
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1 OBECNÝ PŘEHLED O JEŘÁBECH 

1.1  VÝVOJ ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 

Souběţně s vývojem lidstva se vyvíjela průmyslová výroba a to znamenalo 

rostoucí poţadavky na přepravu materiálu. V prvopočátcích lidské snahy o přemísťování 

materiálu byla přeprava realizována výhradně lidskou silou a to přímo. Postupem času 

bylo vyuţíváno jednoduchých pomocných prostředků zejména pro přepravu těţších 

břemen. Do pracovního procesu se zapojovala také zvířata, která poskytovala větší 

taţnou sílu, a to i přes to, ţe uţ zhruba před dvěma tisíci lety byl člověk schopen vyuţívat 

k pohonu některých strojů přírodní ţivly (mlýn-voda). 

Za prapředky zdvihacích zařízení jaké známe dnes, můţeme povaţovat „vrátky“ 

dochované ze 14 stol., pracující na principu rumpálu, coţ znamená, ţe zdvihovou sílu 

musel vyvodit člověk ve šlapacím kole. Je pochopitelné, ţe s rostoucí vahou břemen 

 jiţ nebylo moţné svalovou silou tyto stroje pohánět. Prvním případem mechanické 

energie byly hornické rumpály hnané vodou. Zdvihací výšky byly poměrné velké, avšak 

zvedaly se pouze malé hmotnosti a materiál musel být v sypkém stavu, kvůli snadnému 

dávkování. Průlomovým zdrojem energie, poprvé pouţita u zdvihového mechanizmu 

v roce 1820, byla pára, která uţ dokázala splnit poţadavky na výkon zvedacích strojů. 

Elektrický pohon se dostavil uţ v roce 1887 a je pouţíván dodnes. Podle potřeb nově se 

vyskytujících úkolů transportní techniky vznikají nové druhy a typy zdvihacích zařízení. 

 

1.2  POŢADAVKY NA ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ 

Poţadavky na zdvihací zařízení bychom mohli charakterizovat těmito body: 

1. Velký dopravní výkon v souladu s nízkou hmotností. 

2. Bezpečný a spolehlivý provoz. 

3. Jednoduchá obsluha, popřípadě automatizace. 

4. Moţnost co největší mechanizace celého transportního procesu. 

5. Normalizace a typizace zařízení. 

Velmi podstatným pojmem je v dopravě materiálu dopravní výkon. Jeřáby patří 

do kategorie přerušované dopravy, coţ znamená, ţe materiál je dopravován v různých 

časových intervalech, které jsou přímo závislé na vzdálenosti dopravy, technologii 

uchopování nebo uvazování materiálu, rychlosti dopravy a tak dále. Dopravní výkon 
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jeřábů je pak charakterizován jako mnoţství práce vykonané právě v jednom dopravním 

cyklu a závisí na nosnosti jeřábu a počtu pracovních cyklu za časovou jednotku.   

 

1.3  NÁZVOSLOVÍ JEŘÁBŮ 

Názvosloví hlavních druhů jeřábů a jejich částí stanoví ČSN 27 0000. Názvosloví 

jeřábů vychází z názvu charakteristických konstrukčních částí. 

Nejčastěji se vyskytuji tyto pojmy: 

Jeřáb – zdvihací zařízení, kterým se přemísťují břemena svislým a vodorovným pohybem 

ve vymezeném prostoru. 

Kočka – pojízdné zdvihadlo, u něhoţ se břemeno zvedá pod úroveň jeho jízdní dráhy. 

Jmenovitá nosnost jeřábu – je dána hmotností dovoleného břemena v tunách nebo 

kilogramech, včetně všech odnímatelných prostředků k jeho uchopení, kterým se smí 

jeřáb v provozu zatíţit. Neodnímatelné prostředky se do hmotnosti břemena nepočítají. 

Výjimkou jsou drapákové jeřáby s neodnímatelnými drapáky, jejichţ hmotnost  

se započítává do hmotnosti uţitečného břemena. Nosnost jeřábu je určená hlavním 

zdvihem, nikoliv součtem hlavního a pomocného zdvihu. Pouze u jeřábů se dvěma zdvihy 

(kočkami), které mohou zdvihat současně, je nosnost jeřábů dána součtem nosností obou 

zdvihů. 

 

Tabulka 1 Základní řada nosností jeřábů [2] 

Nosnost [t] 

0,1 
0,0125 
0,16 
0,2 
0,25 
0,32 
0,4 
0,5 
0,63 
0,8 

1 
1,25 
1,6 
2 

2,5 
3,2 
4 
5 

6,3 
8 

10 
12,5 
16 
20 
25 
32 
40 
50 
63 
80 

100 
125 
140 
160 
180 
200 
225 
250 
280 
320 

360 
400 
450 
500 
560 
630 
710 
800 
900 
1000 

 

Rozpětí jeřábu – je vodorovná vzdálenost středních rovin pojíţděcích kol  

(viz l na obrázku 1). 

Rozchod – je vodorovná vzdálenost středních rovin jeřábových kolejnic. 

Rozvor jeřábu – je osová vzdálenost pojíţdějících kol ve směru jeřábové dráhy. V Případě 

více neţ dvou pevně uloţených kol na téţe dráze se rozvorem rozumí vzdálenost mezi 

vnějšími koly. V případě uloţení mostu na vahadlech je rozvorem vzdálenost mezi osami 

čepů vahadel (viz O na obrázku 1). 
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Vyložení jeřábu – Je vodorovná vzdálenost svislé osy závěsu břemena od osy otáčení 

jeřábu s otočným výloţníkem, nebo od hrany klopení u jeřábu s neotočným výloţníkem. 

Dojezdová míra jeřábu – je vzdálenost osy háku od čela vlastního nárazníku na mostě, 

portálu a podobně (viz M a N na obrázku 1). U otočných pojízdných jeřábu se dojezdová 

míra měří od osy otáčení. 

 

Obrázek 1 elektrický mostový jeřáb s dvěma háky [2] 

Výška zdvihu – je svislá vzdálenost mezi nejniţší a nejvyšší pracovní polohou háku.       

Do pracovní polohy se nepočítají krajní polohy omezené koncovými vypínači. 

Rychlost zdvihací a pojížděcí – se udává v metrech za minutu při ustáleném ohybu.  

Otáčecí rychlost – se udává počtem otáček za minutu při rovnoměrném pohybu. 

Sklápěcí rychlost – se udává počtem minut nebo sekund potřebných ke vztyčení 

 nebo sklopení výloţníku z jedné krajní polohy do druhé.[2] 

 

1.4   ROZDĚLENÍ JEŘÁBŮ 

Rozlišování různých druhů jeřábů se zpravidla řídí dle celkového tvaru 

konstrukce nebo tvaru charakteristických částí, druhu pohonu, druhu pohybu, účelu 

 nebo místa pouţití. 

 

Rozdělení dle tvaru jeřábu 

 Mostové jeřáby 

 Portálové a poloportálové jeřáby 

 Sloupové a věţové jeřáby 

 Konzolové jeřáby 

 Silniční a kolejové jeřáby 
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 Plovoucí jeřáby 

 Lanové jeřáby 

 

Rozdělení podle pohonu 

Pohon jeřábu do značné míry ovlivňuje jeho charakter. Pohony mohou být 

realizovány pomocí elektrického, pneumatického, spalovacího či hydraulického motoru, 

ručně nebo kombinací těchto druhů pohonu. Typickým příkladem můţe být kolejový jeřáb, 

který má spalovací motor, zprostředkovávající energii pro elektrický pohon jeřábu. 

 

Rozdělení podle moţného pohybu 

Podle toho, jaké pohyby konají jeřáby, nebo jejích části je rozlišujeme  

na pojízdné, nepojízdné, otočné, plovoucí nebo jeřáby se sdruženými pohyby. Jak uţ sám 

název napovídá, jeřáby nepojízdné nemění své místo na pracovišti a břemeno přemísťují 

pojíţděním kočky nebo manipulací s výloţníkem.  

Pojízdné jeřáby břemeno přemísťují pojíţděním celého soustrojí. 

Jeřáby otočné, břemena přemísťují otáčením výloţníku, který můţe disponovat 

proměnným či neproměnným vyloţením. Tento druh jeřábů můţe být rovněţ pojízdný  

či nepojízdný. 

Jeřáby, které přemísťují břemena kombinací dvou nebo i více pohybů, nazýváme  

se sdruţenými pohyby.  

 

Rozdělení podle účelu a pracovního umístění 

Jeřáby v této kategorii rozčleňujeme podle toho, k jakému účelu jsou navrţeny, 

popřípadě, na kterém místě mají pracovat. Můţeme rozlišovat například jeřáby hutní, 

montážní, dílenské, nádvorní, skládkovací a tak podobně. Tyto kategorie se dají ještě 

blíţe specifikovat. Například hutní jeřáby lze dále charakterizovat jako kalicí, sázecí, 

beranidlové a tak podobně. 

 

1.5  SKUPINY JEŘÁBŮ 

Pro správný návrh ocelové konstrukce, klasifikujeme jeřáby do jedné ze čtyř 

skupin, aby je bylo moţno správně dimenzovat s ohledem na různé provozní součinitelé. 

Skupinové zařazení je podmíněno provozními podmínkami stoje, které jsou 
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charakterizovány těmito činiteli: 

 

a) Počet pracovních cyklů za rok: 

𝑇𝑟 = 𝑛 ∙ 𝑡 ∙ 𝜏 ∙ 𝑇𝑛          (1) 

Kde: 𝑛 je počet pracovních dnů za rok. 

 𝑡 je pracovní doba za den  

 𝜏 je časové vyuţití jeřábu 

 𝑇𝑛  je počet pracovních cyklů za hodinu 

 

Poměrné zatíţení: 

𝑄 =
𝑄𝑃

𝑄𝐶
∙ 100         (2) 

Kde: 𝑄𝑃 je tíha průměrného břemene, jejíţ hodnotou je aritmetický průměr hmotností 

nejčastěji zvedaného břemena. 

𝑄𝐶 je tíha jmenovitého břemene. 

 

b) Dynamické účinky: 

Jsou to faktory vyvolané setrvačnostmi, jejíţ velikost závisí na rychlostech pohybů. 

 

1.6  HODNOCENÍ PROVOZNÍCH SOUČINITELŮ 

Kaţdému provoznímu součiniteli se na základě jeho mezních hodnot přidělí 

 dle tabulky 2. Takzvaný výběrový součinitel, jenţ nabývá hodnot 1, 2 a 3. 

 

Tabulka 2 Mezní součinitelé provozních součinitelů [2] 

Počet pracovních 
cyklů za rok Tr 

Srovnávací 
součinitel 

Poměrné 
zatíţení Srovnávací 

číslo 

Pracovní rychlosti [m/min] 
Srovnávací 
součinitel 

Q [%] c v 

Do 20000 1 Do 30 1 Do 8 Do 50  1 

20000 - 50000 2 30 – 60 2 8 aţ 25 50 – 100 2 

50000 a více 3 60 a více 3 25 a více 100 a více 3 
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1.7  ROZDĚLENÍ JEŘÁBŮ DO SKUPIN 

Do skupin jeřáby dělíme na základě tabulky 3. Rozřazení do jednotlivých skupin 

se provádí na základě součtu hodnot výběrových součinitelů všech provozních činitelů. 

Kaţdá skupina charakterizuje druh, resp. náročnost provozu. Ruční zdvihadla a ruční 

jeřáby se do skupin nezařazují. V případě, ţe je klasifikovaný jeřáb silně dynamicky 

namáhán, nebo ţe bude vystaven horkému prostředí, přidá se k součtu +1.  

 

Tabulka 3 Skupiny jeřábů a jejich zařazení [2] 

Součet srovnávacích součinitelů Skupina jeřábů Provoz 

3 a 4 
5 a 6 
7 a 8 

9 

I 
II 
III 
IV 

Lehký 
Střední 
Těţký 

Velmi těţký 

 

 

1.8  ROZDĚLENÍ MECHANIZMŮ JEŘÁBŮ PODLE PROVOZU 

Obdobně jako u ocelových konstrukcí jeřábů je při návrhu mechanismů počítáno 

se součiniteli, které se určují na základě typu provozu, resp. jeho náročnosti. Pracovní 

podmínky se opět stejně jako v případě ocelových konstrukcí charakterizují podle čtyř 

skupin a tedy skupina I - lehký provoz, skupina II - střední provoz, skupina - III těžký 

provoz a skupina IV -  velmi těžký provoz.  

 

  Samotné zařazení mechanických ústrojí do jednotlivých skupin se provádí opět 

součtem hodnot výběrových součinitelů, jenţ se stanoví, na základě mezních hodnot  

viz tabulka 2. Princip výpočtů těchto činitelů pro zařazení mechanizmů je totoţný jako 

v případě zařazení ocelové konstrukce kromě toho, ţe počty pracovních cyklů, průměrné 

zatíţení a rychlosti se uvaţují pro konkrétní posuzovaný mechanizmus.  

 

1.9  CELKOVÝ POČET PRACOVNÍCH CYKLŮ MECHANICKÉHO 

ÚSTROJÍ ZA ROK 

𝑇𝑟𝑚 = 𝑘 ∙ 𝑇𝑟          (3) 
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Kde: 𝑘 je součinitel, zohledňující podíl mechanického ústrojí na celkovém počtu 

pracovních cyklů jeřábu za rok. 

𝑇𝑟  je celkový počet pracovních cyklů jeřábu za rok. 

Pro správný výpočet uvaţujeme podle charakteru práce jeden ze tří výpočtových případů. 

1. Mechanizmus je vystavován nejčastějším obvyklým zatíţením, která odpovídají 

průměrnému pracovnímu nasazení. Obecný počet zatíţení odpovídá pracovním 

cyklů jeřábu. Počet cyklů je rozhodující z hlediska materiálové únavy. 

2. Tento výpočtový případ počítá s namáháními, která neodpovídají běţnému 

způsobu pracovního nasazení. Zohledňují se zde zejména dynamické silové 

účinky vyvozené prudkým brzděním či rozběhem, silovými účinky větru, 

dynamickými silami vznikající vlivem nesprávné manipulace s břemeny  

atp. Počet takových zatíţení zpravidla nedosahuje takové četnosti, aby zapříčinil 

únavu materiálu. 

3. Reprezentuje případy, kdy je mechanizmus v klidu, avšak vystaven silným 

povětrnostním vlivům. 

 

1.10  BEZPEČNOSTNÍ SOUČINITELÉ 

Součinitelé bezpečnosti je nezbytný pro správný návrh mechanizmu bezpečně pracujícího 

mechanizmu. Výsledná bezpečnost je dána součtem dílčích bezpečnostních součinitelů. 

𝑘 = 𝑘1 ∙ 𝑘2 ∙ 𝑘3         (4) 

Kde: 𝑘1 je součinitel charakterizující významnost počítané součásti v mechanizmu 

 a jeho hodnota se volí na základě tabulky 4. 

𝑘2 je bezpečnostní součinitel reprezentující druh provozu, jehoţ hodnoty jsou 

uvedeny v tabulce 5. 

𝑘3 je součinitel spolehlivosti materiálu, nabývajících hodnot: k3= 1,3 pro uhlíkové 

oceli, 1,5 pro slitinové a tepelně zpracované oceli. 
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2 ZÁKLADNÍ TYPY JEŘÁBŮ 

2.1  MOSTOVÉ JEŘÁBY 

Charakteristickým prvkem mostových jeřábů je právě most, který tvoří základní 

nosnou konstrukci. Součástí je vyvýšená dráha, po niţ most pojíţdí. Podstatnou součástí 

je jeřábová kočka, která pojíţdí buďto na mostě, uvnitř nebo dole na spodní hraně 

nosníků (podvěsná kočka). 

Mostové jeřáby mají mnoho vyuţití a dle jejich účelů je můţeme rozčlenit na dílenské, 

montáţní, hutní, nádvorní, stohovací atd. Z hlediska nosnosti a konstrukce se dále 

rozlišují na jedno-nosníkové a dvou-nosníkové.  

Pohony se většinou realizují elektrické u zdvihu, pojezdu kočky či pojezdu mostu 

samostatného, avšak u menších nosností lze zprostředkovat pohony ruční silou. Mostové 

jeřáby (obrázek 2) mají samozřejmě mnoho dalších prvků, 

za všechny jmenujme nárazníky, zádrţné systémy, koš pro jeřábníka, řídicí prvky, 

elektrifikaci a tak podobně.  

 

Obrázek 2 Dvounosníkový mostový jeřáb firmy GIGA [20] 

 

2.2  KONZOLOVÉ JEŘÁBY 

Konzolové jeřáby (obrázek 3) jsou svou konstrukcí podobné jeřábům sloupovým, 

avšak nosným prvkem je zde zeď budovy a nikoliv sloup. Velkou diferencí, 

ale také výhodou oproti sloupovým jeřábům je skutečnost, ţe mohou pojíţdět po dráze 

podél stěny. Zároveň lze měnit vyloţení pomocí jeřábového vozíku. Vyrábějí se v mnoha 

konstrukčních provedeních, např. s otočným výloţníkem nebo s neotočným ramenem, 

pojízdná či nepojízdná. Pro pojíţdění se jeřáby opatřují vodorovnými koly 

s oboustrannými nákolky a horizontálníma opěrnýma kladkami. 
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Obrázek 3 otočný konzolový jeřáb firmy GIGA [20] 

 

2.3  POLOPORTÁLOVÉ A PORTÁLOVÉ JEŘÁBY 

Svou konstrukcí jsou příbuzné mostovým jeřábům, avšak zde disponuje takzvaný 

portál. Portál, jak je patrné z obrázku 4, je v podstatě jeřábový most, který je opatřen 

podpěrami. Lze konstatovat, ţe portálové jeřáby nachází vyuţití v exteriérech a tam, 

kde nelze realizovat jeřáb mostový. Rozlišujeme pojízdné a nepojízdné provedení.  

Poloportálový jeřáb (obrázek 5) je charakteristický tím, ţe jedna strana jeřábu pojíţdí  

po zemi a druhá část pojíţdí po dráze, která je ukotvena na konstrukci budovy,  

zdi atp. Stejně jako většina jeřábu můţe být portálový jeřáb vyroben pro širokou škálu 

moţností vyloţení a účelu a to s ručními pohony, elektrickými nebo pohony 

kombinovanými. Zdvihovým ústrojím je jeřábová kočka, popřípadě otočný výloţník.  

 

      Obrázek 4 portálový jeřáb firmy GIGA [20]   Obrázek 5 portálový jeřáb firmy GIGA [20] 

 

2.4  SLOUPOVÉ A VĚŢOVÉ JEŘÁBY 

Charakteristickým prvkem tohoto druhu jeřábu je svislý sloup (věţ), kolem 

kterého se otáčí výloţník. Většinou jsou výloţníky opatřeny pojízdnou jeřábovou kočkou, 

popřípadě jsou sklopné, coţ znamená moţnost dosáhnout uchopovacím prostředkem 

oblasti plochy celé kruţnice nebo jen její části. Poloměr této kruţnice se rovná 
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maximálnímu vyloţení jeřábu. U všech jeřábů s proměnitelným vyloţením se setkáváme 

s tzv. parametrem jeřábu, jenţ je pro určitý jeřáb konstanta. Konstanta je vyjádřena jako 

břemeno násobené vyloţením (Q∙a) a charakterizuje nepřímou úměrnost mezi dovoleným 

břemenem a vyloţením. Tyto jeřáby dělíme na základě zásadní rozlišnosti v konstrukci  

a to na jeřáby s nehybným sloupem a jeřáby s otočným sloupem.  

Dále můţeme rozlišit na venkovní, či vnitřní, sloupové nebo nástěnné.  

Mezi sloupové jeřáby lze zařadit i jeřáby věžové. Sloupy jsou většinou svařované 

konstrukce válcového tvaru, kdeţto věţ věţových jeřábů popřípadě deriků bývá 

z příhradové konstrukce.  

Výloţníky buďto nemění svou polohu vzhledem ke sloupu nebo jsou stavitelné,  

coţ znamená, ţe je lze vztyčovat nebo sklápět. V případě nestavitelného výloţníku je 

vybaven jeřábovou kočkou s pojezdem, aby bylo moţno měnit vyloţení jeřábu. 

V neposlední řadě se sloupové a věţové jeřáby dají rozčlenit podle moţnosti přemístění 

celého jeřábu na stacionárním, tedy nepohyblivé a pojízdné. Za pojízdné lze povaţovat 

konzolové jeřáby a bude jim věnována samostatná kapitola.  

 

2.4.1  Konstrukce sloupového jeřábu 

Sloupové jeřáby (obrázek 6) se nazývají dle svého charakteristického prvku, 

jímţ je sloup. V dnešní době se většinou pouţívá otočného uloţení výloţníků do dvou 

nebo jednoho loţiska. Sloupové jeřáby se vyrábějí různých konstrukcí, které se rozlišují 

dle nosnosti, elektrifikace a moţnosti natáčení. Na obrázku 2. jsou otočné sloupové jeřáby 

s výloţníkem uloţeným ve dvou loţiskách s ruční pohonem jak otoče výloţníku,  

tak pojezdu kočky. Takto konstruované jeřáby mohou mít nosnosti do 1 tuny, vyloţení 

 do 10 metrů a moţnost otáčení o 270°. Výhodou je pak nízká hmotnost jeřábu  

a tedy menší nároky na podloţí. 

 

Obrázek 6 jeřáby s otočným výloţníkem firmy ITECO [8] 
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V případě vyšší nosnosti, se sloupové jeřáby konstruují, s elektricky poháněnou 

otočí, přičemţ přenos poháněcího momentu je realizován buď pomocí třecího převodu, 

tedy podpěrné kladky (obrázek 7), nebo pomocí ozubeného věnce. Nosnosti 

se dle provedení pohybují do 6,3 tuny a vyloţení můţe být aţ 10 metrů. Výloţník je 

schopen otáčení aţ o 360°. V případě potřeby můţe mít kočka elektrický poháněný 

pojezd.  

 

Obrázek 7 sloupový otočný jeřáb firmy ITECO [8] 

 

 

2.4.2  Zdvihové ústrojí sloupového jeřábu 

V případě provedení jeřábu bez kočky je zdvihové ústrojí na otočném sloupu, 

avšak existuje provedení, kdy je zdvihové ústrojí mimo jeřáb. V takovém případě je 

zdvihové lano vedeno dutým čepem nebo dvěma vodícími kladkami. Jedná-li se o jeřáb 

v provedení s jeřábovou kočkou, je zdvihový mechanizmus součásti právě jeřábové 

kočky. Realizujeme-li jeřáb do nosnosti jedné tuny, bývá hák zavěšen přímo na konci 

lana, avšak jeřáby s větší nosnosti mívají zpravidla kladnici s jednou kladkou. Pro přenos 

hnacího momentu ze zdroje na zdvihový mechanizmus se pouţívá třecí nebo ozubené 

čelní převody. V případě ručního pohonu bývá první předloha výsuvná, aby bylo moţné 

zvedat lehká břemena rychleji. Brzdění je realizováno západkou. 

 

Obrázek 8 jeřábová kočka s elektrickým zdvihem a ručním pojezdem [21] 
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Pohon pojezdu jeřábového vozíku bývá realizován ručně pomocí ocelových lan, 

popřípadě řetězu (obrázek 8). Druhý případ moţného druhu pohonu je zajišťován pomocí 

elektromotoru (obrázek 9), který bývá zpravidla na kočce.  Základním rozdílem mezi 

kočkou s ručním pohonem a kočkou poháněnou elektricky, tedy kromě samotného druhu 

pohonu, je skutečnost, ţe kočky taţené lanem mají větší pohybové odpory.  

Kočky s vlastním pojezdem nemívají takové pojíţděcí odpory, avšak na druhou stranu 

mívají větší hmotnosti, a to znamená, ţe na konstrukci jeřábu působí větší tíhové účinky.  

 

Obrázek 9 jeřábová kočka s elektrickým zdvihem a elektrickým pojezdem [22] 

 

2.5  NÁSTĚNNÉ JEŘÁBY 

Do jisté míry lze nástěnné jeřáby (obrázek 10) zařadit do skupiny sloupových 

jeřábů, poněvadţ je svou konstrukcí připomínají. Protoţe jsou nástěnné jeřáby kotveny  

do zdí budov, mívají parametr do 1 t∙m, vyjímečně i více, s nosností do 3 tun. Podle 

umístění jeřábu můţe mít rozsah otáčení 180° aţ 270° podle toho, zda je jeřáb umístěn  

u stěny nebo na rozích zdí, popřípadě na jiných nosných nehybných konstrukcích. 

Vyloţení těchto jeřábů bývá aţ 10 metrů, přičemţ výloţník můţe mít ručně či elektricky 

ovládanou kočku, aby bylo moţno měnit vyloţení. V případě ručního pohonu se vyloţení 

mění lidskou silou přenášenou pomocí lan a totéţ platí i pro otoč. Nespornou výhodou je, 

ţe nástěnné jeřáby nepotřebují sloup a tak mají více místa pod výloţníkem. 

 

Obrázek 10 nástěnné jeřáby firmy ITECO [8] 
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2.6  VĚŢOVÉ JEŘÁBY 

S věţovými jeřáby (obrázek 11) se v podstatě výhradně setkáváme  

ve stavebnictví, a to zejména díky velkému zdvihu, který je pro ně typický. Pojem stavební 

jeřáb můţe mít dva významy. Obecně chápeme takovéto jeřáby jak zdvihadla pracující ve 

stavitelství, coţ můţe znamenat v podstatě jakýkoliv druh jeřábu. Vezmeme-li význam 

tohoto pojmu v uţším slova smyslu, pak se rozumí jen takové jeřáby, které se pro svou 

specifickou konstrukci pouţívají jen ve stavebnictví a do jiných oborů se nehodí. 

Stavební věţové jeřáby lze podle konstrukce rozčlenit na otočný věžový jeřáb, neotočný 

portálový jeřáb, derikový jeřáb nebo šplhací jeřáb. Dále rozčleňujeme na nepojízdné,  

či pojízdné provedení, popřípadě je jeřábové těleso neseno podvozkem nákladního 

automobilu. V takovém případě hovoříme o automobilovém jeřábu. 

Charakteristickým prvkem je věţ z příhradové konstrukce, která je svařena tak, ţe průřez 

věţe má tvar čtverce nebo trojúhelníku. Výloţníky jsou pak lomené, vzpěrné aj.  

avšak nejčastěji se setkáváme s vodorovnou konstrukcí s taţeným jeřábovým vozíkem.  

Z důvodů obtíţné přepravy věţových jeřábů se věţe, zejména ty nejvyšší, vyrábějí 

s teleskopickým výsuvem, popřípadě ve sklopném provedení. 

 

 

Obrázek 11 věţový jeřáb se vzpěrným výloţníkem [23] 

 

2.6.1  Derikové jeřáby 

 Charakteristickým prvkem těchto jeřábů je specifická konstrukce. Výloţník,  

který je moţno sklápět, je kloubově připojen k patě otočného stoţáru (věţe). Dolní čep je 

uloţen v patním loţisku. Derikovy jeřáby se rozčleňují do dvou druhů, a to podle způsobu 
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drţení loţiska horního čepu. Loţisko můţe být drţeno buďto dvěma vzpěrami, nebo 

pomocí táhel, které dohromady tvoří tříčlennou soustavu. Takové deriky nazýváme 

třínožkové (obrázek 12 vlevo). Druhým případem je kotvení pomocí několika lan, 

 tedy deriky kotvené lany (obrázek 12 vpravo). Největší výhodou tohoto druhu jeřábu je, 

oproti jeřábu s vysokým nebo otočným sloupem menší hmotnost, a také niţší pořizovací 

náklady. 

 

Obrázek 12 derikův jeřáb třínoţkový vlevo, kotvený lany vpravo [2] 

 

2.6.2  Šplhací jeřáb 

V důsledku trendu ve stavění vysokých budov se stále zvyšují nároky  

na techniku, která má za úkol manipulovat s břemeny ve velkých výškách, coţ je 

nezbytné pro jejich stavbu. V takových případech se jiţ nevyplácí pouţívání klasických 

konstrukcí zdvihacích zařízení, z důvodu nárůstu celkové hmoty jeřábu a ztráty stability. 

Šplhací jeřáby (obrázek 13.) vznikly právě za účelem práce  

ve výškách, přičemţ rozlišujeme dvě zásadní rozlišnosti jejich konstrukce. Buďto jeřáb 

spočívá na jeřábové dráze na posledním patře budovy a na vyšší podloţí se přesouvají 

vhodným způsobem např. pomocí samozdviţného mechanizmu. Další moţností je případ, 

kdy jeřáb stojí vedle budovy a věţ jeřábu je kotvena do nosné zdi, přičemţ zvyšování se 

provádí montáţí jednotlivých částí jeřábové věţe. Setkat se můţeme  

i s jeřábem, který je umístěn ve výtahové šachtě.  

 

Obrázek 13 šplhací jeřáb firmy Mostáreň Brezno [2] 
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3 NÁVRH JEŘÁBU 

3.1  POPIS JEŘÁBU 

Navrhovaný jeřáb bude sloupového typu s moţností otáčet výloţník o plných 

360°. Jeřáb bude umístěn v hale a bude slouţit k manipulaci s etalony u kontrolní linky 

(obrázek 14). Na spodní pásnici konzoly bude pojíţdět řetězový kladkostroj, který bude 

disponovat elektrifikovaným zdvihem i pojezdem. Obsluha jeřábu je zajištěna pomocí 

podvěsného ovladače. Otáčení jeřábu bude uskutečněno pomocí elektromotoru 

s převodovkou, avšak provedení je třeba dále blíţe specifikovat. Kladkostroj jako takový 

bude nakupovaný. 

 

Technické parametry jeřábu 

Nosnost:   2000 kg 

Maximální vyloţení:  3200 mm 

Výška háku od podlahy:  3000 mm 

Výška zdvihu:   3500 mm 

Rychlost zdvihu:   1 / 4 m∙min-1 (zdvih / mikrozdvih) 

Rychlost otáčení   0 aţ 1 ot∙min 

Rychlost pojezdu   20 m∙min-1 

Úhel otáčení   360° 

Napájení    400V, 50Hz 

Umístění     interiér haly 

Teplota prac. prostředí  0°C - 40°C 

 

Obrázek 14 umístění jeřábu na pracovišti 
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 Druh provozu jeřábu 

Pro správný návrh ocelové konstrukce a mechanizmů jeřábů je třeba do výpočtu 

zohlednit pracovní a provozní podmínky zařízení. Stroj se zařadí do určitých tříd či skupin 

a na základě tohoto zařazení se dále volí součinitelé, které v návrhu počítají 

s dynamickými účinky, s moţnosti neplánovaného přetíţení, s počty pracovních cyklů 

atd.. Mnou navrhovaný jeřáb obsluhuje kontrolní linku a tak lze předpokládat, ţe v tomto 

případě nebude docházet k náhodnému přetěţování. Zařazení jsem provedl dle [4]. 

Zdvihová třída:   H2 

Druh provozu:   D2 

Spektrum zatíţení:  S1 

Provozní skupina:  J4 

 

3.2  VOLBA KLADKOSTROJE 

Při volbě kladkostroje jsem povaţoval za rozhodující zejména nosnost, zdvih, 

rychlost pojezdu, rychlost zdvihu popřípadě mikrozdvihu, rozměry, váhu, avšak zohlednil 

jsem také zařazení tohoto zařízení do provozní skupiny. V tomto případě je kladkostroj  

na základě znalosti střední doby chodu dle DIN 15020 zařazen do skupiny 2m/5M, tedy 

střední skupina zatíţení, které odpovídá častější nejvyšší namáhání, běţné střední 

namáhání, střední mrtvá zátěţ dle [5]. 

Na základě výše uvedených kriterií jsem zvolil řetězový kladkostroj firmy      

ITECO s.r.o. s typovým označením ABUS GM 6 2000.4-2/EF 22 (obrázek 15) 

disponujícím elektrickým zdvihem i pojezdem. Kladkostroj pojíţdí po spodní straně profilu 

konzoly a je obsluhován pomocí závěsného ovladače s nouzovým tlačítkem vypnutí. 

Přívod elektrického proudu je řešen pomocí girlandového unášeče proudového vodiče. 

Výrobce poskytuje také doplňkové vybavení, jako jsou například upínací nárazníky, 

rádiové bezdrátové ovládání, frekvenční měnič pro plynulé spouštění a zdvihání, počítadlo 

provozních hodin a jiné.  

 

Parametry kladkostroje 

Nosnost:   2000 kg 

Zdvih:    3000 - 5000 mm 

Rychlost zdvihu / mikrozdvihu: 4 / 1 m∙min-1 

Rychlost pojezdu:  5 / 20 m∙min-1 
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Hmotnost:   65 kg 

Krytí:    IP55 

Napájení:   400V / 50Hz 

Teoretická doba ţivotnosti: 12 500 hod 

Parametry byly převzaty z [24]. 

 

 

Obrázek 15 ABUS řady GM 6 [24] 
 

Rozměry kladkostroje 

 

Obrázek 16 rozměrová charakteristika ABUS GM 6 2000.4-2/EF 22 [24] 

LR = 335 mm 

C4 = 281 mm 

BPR = 300 mm 

LW = 394 mm 

B3 = 79 mm 

Rozměry byly převzaty z [24]. 
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3.3  VOLBA KONSTRUKCE OTOČE VÝLOŢNÍKU 

Dle poţadavku zadávajícího mé diplomové práce navrhuji dvě moţná provedení 

mechanizmu otáčení výloţníku. Obě tato provedení jsou plně funkční a lze konstatovat, 

ţe jsou schopna vykonávat ekonomicky, spolehlivě a bezpečně všechny funkce,  

pro které byl jeřáb zkonstruován. Obě varianty se od sebe liší jednak uspořádáním 

otočného mechanizmu, avšak rozdíly zle nalézt i v samotné konstrukci. 

 

Varianta A 

V případě prvního provedení dochází k přenosu krouticího momentu pomocí 

ozubeného věnce a pastorku. Ozubený věnec je přivařen k výloţníku a umístěn tak,  

ţe jeho střed leţí přímo v ose otáčení. Poháněcí ústrojí, v podobě elektromotoru  

a převodovky, je upevněno vhodně na sloupu tak, ţe pastorek na výstupní hřídeli 

převodovky zabírá do ozubeného věnce. Konstrukce v podobě varianty A (obrázek 18) je 

lehčí a jednodušší, avšak klade větší nároky na uloţení výloţníku (namáhá loţisko více 

na ohyb).  

 

Obrázek 17 konstrukční provedení varianty A jeřábu 

 

Varianta B 

 Konstrukční provedení varianty B (obrázek 19) je dle mého úsudku výhodnější, 

zejména proto, ţe je výloţník podepřen pomocnou podpěrou, která je přivařena k nosníku 

(vyloţníku). K otáčení výloţníku slouţí elektropřevodovka, která je upevněna právě 

 na podpěře. Krouticí moment je přenášen pomocí tření přes opěrné kladky, 

 které se odvalují po prstenci navařeném na sloupu jeřábu. Tato varianta je výhodná 

zejména proto, ţe poskytuje výloţníku podpěru a ten pak lépe odolává  namáhání  
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v ohybu. Podpěra dále zprostředkovává opěrný bod, čímţ odlehčuje uloţení. Na druhou 

stranu je tato varianta teţší a podpěra vyvozuje lokální napětí v místě, kde se kladky 

opírají o sloup.  

 Z výše uvedených důvodů jsem se po zralé úvaze rozhodl, ţe mnou 

konstruovaný jeřáb bude v provedení B. 

 

Obrázek konstrukční provedení varianty B jeřábu 18 

 

Tabulkové porovnání variant 

 

Tabulka 4 srovnání variant 

Provedení 
Hmotnost 

(odhad) 

počet nosných 

prvků 

Prvky a velikost 

konstrukce 
Výhody nevýhody 

Varianta A 1566 kg 2 

Výloţník: HEA IPB-I 

450 

-nutnost vyrábět ozubení,  

- větší namáhání spojovacího čepu a 

výloţníku, 

+ méně kritických míst (svary) 

+ přenos krouticího momentu 

ozubením 

Sloup: ČSN EN 

10210.02  Φ377x32 

Varianta B 1588 kg 3 

Výloţník: HEA IPB-I 

360 

-více kritických míst  

- přenos krouticího momentu třením 

- nutnost pořízení loţisek do 

opěrných kladek 

+ menší rozměry konstrukce 

+ třecí převod (cena) 

+ menší loţisko výloţníku (cena) 

Podpěra: HEA IPB-I 

360 

Sloup: ČSN EN 

10210.02  Φ377x32 
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3.4  NÁVRH OCELOVÉ KONSTRUKCE 

Tato kapitola se zabývá návrhem hlavních konstrukčních prvků jeřábu. Návrh  

se opírá o výpočty, ve kterých jsou zohledněna hmotnostní zatíţení ocelové konstrukce, 

jeřábového vozíku a samotného břemene, dále jsou zde zohledněny dynamické účinky 

vyvozené například nárazem kočky na nárazníky, nebo náhlým odpadnutím břemene,  

ale třeba i zatíţením od setrvačných sil vzniklých v důsledku otáčení výloţníku a zatíţení 

vzniklé od zdvihání a spouštění břemene. Zatíţení jsou zde dále zvětšena o příslušné 

součinitelé, které byly převzaty z normy ČSN 27 0103.  

Návrh konstrukce a její kontrola se zaměřuje na kritická místa, která jsou namáhána 

největším zatíţením, přičemţ se zde počítá s moţnou kombinací zatíţení a tato kritická 

místa jsou posuzována z k meznímu stavu pruţnosti materiálu. Výpočty jsou dále 

upraveny o bezpečnostní součinitel.  

 

3.4.1  Sloup 

Sloup bude zhotoven z bezešvé hladké kruhové trubky z nelegované jakostní 

oceli válcované za tepla společnosti FERONA a.s. Trubka odpovídá normě ČSN EN 

10210-2 z materiálu 11 375 o rozměrech 377 x 32. 

Vnější průměr: D = 377 mm 

Tloušťka stěny: t = 32 mm 

Hmotnost: m = 272 kg∙m-1 

Plocha příčného průřezu: A = 346,83 cm2 

Moment setrvačnosti: I = 52046,02 cm4 

Pruţný modul průřezu: Wpl = 3819,72 cm3 

Pruţný modul průřezu: Wel = 2761,06 cm3 

Mechanické parametry a rozměry jsou převzaty z [9]. 

 

3.4.2  Výloţník 

Výloţník bude zhotoven z HEA IPB-I profilu válcovaného za tepla z nelegované 

jakostní oceli společnosti FERONA a.s. Tyč odpovídá normě DIN 1025-3 a je z materiálu 

11 375. Volím velikost HEA 360. 

Šířka příruby:   b = 300 mm 

Výška průřezu:   h = 350 mm 

Tloušťka příruby:   t = 17,5 mm 

Tloušťka stojiny:   s = 10 mm 

Hmotnost:   mv = 112 kg∙m-1 
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Průřezový modul k ose x:  Wx = 1890 cm3 

Moment setrvačnosti k ose x: Ix = 33090 cm4 

Průřezový modul k ose y:  Wy = 526 cm3 

Moment setrvačnosti k ose y: Iy = 7890 cm4 

 

Mechanické parametry a rozměry jsou převzaty z [10]. 

 

3.4.3  Podpěra 

Podpěra, která podepírá výloţník, je zhotovena ze stejného profilu jako výloţník 

viz kapitola 3.4.2. 

 

3.5  STANOVENÍ SOUČINITELŮ 

Při výpočtu ocelových konstrukcí jeřábu se podle doby trvání a podle změn 

velikosti, polohy nebo smyslu a směru působení, rozeznávají zatíţení a účinky zatíţení 

stálých, nahodilých a mimořádných, na jejichţ kombinace se ocelové konstrukce 

posuzují.[4] 

 

3.5.1  Stálá zatíţení 

Jsou to zatíţení vzniklá od vlastní hmotnosti jeřábu a jeho součástí, které nemění 

své působení na konstrukci (nosná konstrukce, elektrická výzbroj, kabina, strojovna atd.) 

Mezi tato zatíţení řadíme i ta, která vznikají předpětím (kotevní lana, táhla apod.) 

 

Součinitel zatíţení od vlastních hmotností dle [4] 

𝛾𝑔 = 1,1 

 

3.5.2  Nahodilá zatíţení 

Tuto skupinu charakterizují zatíţení způsobená tíhou jmenovitého břemene, 

tíhou stálého břemene (jeřábová kočka) nebo zatíţení vznikající v důsledku vlastních 

hmotností pohyblivých částí, které se pohybují v závislosti na pohybu břemene (otáčení 

výloţníku, pojíţdění kočky atp.) Také zde zahrnujeme zatíţení vzniklé od vodorovných, 
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svislých  

či odstředivých setrvačných sil. Dle normy zde řadíme i zatíţení způsobené přírodními 

vlivy, nebo teplotou, avšak v mém případě je zanedbávám, neboť bude jeřáb umístěn 

uvnitř budovy se stálou teplotou. 

 

Součinitel zatíţení od jmenovitého břemene [4] 

Hodnota součinitele je stanovena podle charakteristiky provozu dle [Tab. 1; 4] 

𝛾10 = 1,3 

 

Součinitelé zatíţení od svislých setrvačných sil [4] 

Součinitel 𝛿  se nazývá dynamický zdvihový součinitel a zahrnuje dynamický účinek sil, 

vzniklých od spouštění a zvedání břemene a jeho hodnota je stanovena podle zdvihové 

třídy jeřábu dle [str. 9; 4] 

𝛿 = 1,15 + 0,15 ∙ 𝑣         (5) 

𝛿 = 1,15 + 0,15 ∙ 0,066 

𝛿 = 1,16 

Kde 𝑣  je rychlost zdvihu jeřábové kočky, 𝑣 = 4 𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 

Součinitel 𝛿𝑡  se nazývá dynamický součinitel pojezdový a zahrnuje dynamický účinek sil, 

vzniklých od zatíţení vlastními hmotnostmi při pojíţdění jeřábového vozíku a určí se podle 

rychlosti pojezdu jeřábového vozíku dle [Tab. 4; 4]. 

𝛿𝑡 = 1,1 

 

Součinitel setrvačných sil [4] 

𝛾10 = 1,3 
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3.5.3  Mimořádná zatíţení 

Jsou taková, která reprezentují dynamické účinky zatíţení, vzniklé např.  

při nárazu kočky na nárazníky, nebo zatíţení vzniklá při upadnutí břemene, popřípadě  

při dopravě aj. 

Součinitel zatíţení od nárazu na nařáţky 

𝛾𝑛 = 1,0 

 

3.6  VÝPOČTY ZATÍŢENÍ 

Výpočet ocelových konstrukcí jeřábu se provádí se zohledněním všech 

nepříznivých kombinací účinků zatíţení stálých, nahodilých a mimořádných. Kombinace 

se stanoví s ohledem na skutečnou moţnost současného působení jednotlivých zatíţení 

[4].  

Rozlišujeme tři skupiny moţných kombinací zatíţení: 

Základní kombinace:  kombinují účinky nahodilých a stálých zatíţení [Tab.9; 4] 

 

Mimořádné kombince:  kombinují účinky stálých a nahodilých a jedno mimořádné 

    zatíţení, které odpovídá podmínkám provozu [Tab.10; 4] 

 

Pro posuzování ocelové kostrukce při únavě: 

 jsou sestavené z účinku zatíţení nahodilých a stálých, 

které se vyskytují ve většině pracovních cyklů posuzované části 

jeřábu [Tab. 11; 4] 

 

3.6.1  Zatíţení od vlastní hmotnosti 

𝑚𝑐𝑣 = 𝑚𝑝 + 𝑚𝑣 + 𝑚𝑘         (6) 

𝑚𝑐𝑣 =  75 + 100 +  448 +  65 + 10  

𝑚𝑐𝑣 = 698 𝑘𝑔 
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Kde:  𝑚𝑝  je odhadovaná hmotnost podpěry s pohonem 

 𝑚𝑣 je hmotnost výloţníku 

 𝑚𝑘  je hmotnost kočky s příslušenstvím 

𝐹𝑣 = 𝑚𝑐𝑣 ∙ 𝑔         (7) 

𝐹𝑣 = 698 ∙ 9,81 

𝐹𝑣 = 6847,4 𝑁 

 

Základní kombinace zatíţení 

𝐹𝑣𝑧1 = 𝐹𝑣 ∙ 𝛾𝑔 ∙ 𝛿𝑡          (8) 

𝐹𝑣𝑧1 = 6847,4 ∙ 1,1 ∙ 1,1 

𝐹𝑣𝑧1 = 8285,4 𝑁 

𝐹𝑣𝑧2 = 𝐹𝑣 ∙ 𝛾𝑔          (9) 

𝐹𝑣𝑧2 = 6847,4 ∙ 1,1  

𝐹𝑣𝑧2 = 7532 𝑁 

 

Mimořádná kombinace zatíţení 

𝐹𝑣𝑚1 = 𝐹𝑣𝑧2                    (10) 

𝐹𝑣𝑚1 = 7532 𝑁  

 

𝐹𝑣𝑚2 = 𝐹𝑣                    (11) 

𝐹𝑣𝑚2 = 6847,4 𝑁 

𝐹𝑣𝑚3 = 𝐹𝑣𝑧1                    (12) 

𝐹𝑣𝑚3 = 8285,4 𝑁 

 

Kombinace zatíţení pro posuzování ocelové konstrukce při únavě 

𝐹𝑣𝑈 = 𝐹𝑣 ∙ 𝛿𝑡                     (13) 

𝐹𝑣𝑈 = 6847,4 ∙ 1,1 

𝐹𝑣𝑈 = 7532 𝑁 

 

3.6.2  Zatíţení způsobené jmenovitým břemenem 

𝐹𝑗𝐵 = 𝑚𝑞 ∙ 𝑔                    (14) 

𝐹𝑗𝐵 = 2000 ∙ 9,81 
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𝐹𝑗𝐵 = 19620 𝑁 

 

Kde: 𝑚𝑞  je hmotnost jmenovitého břemene 

 

Základní kombinace zatíţení 

𝐹𝑗𝐵𝑧 1 = 𝐹𝑗𝐵 ∙ 𝛾10 ∙ 𝛿                    (15) 

𝐹𝑗𝐵𝑧 1 = 19620 ∙ 1,3 ∙ 1,16 

𝐹𝑗𝐵𝑧 1 = 29587 𝑁 

𝐹𝑗𝐵𝑧 2 = 𝐹𝑗𝐵 ∙ 𝛾10                             (16) 

𝐹𝑗𝐵𝑧 2 = 19620 ∙ 1,3 

𝐹𝑗𝐵𝑧 2 = 25506 𝑁 

 

Mimořádná kombinace zatíţení 

𝐹𝑗𝐵𝑚 1 = 𝐹𝑗𝐵𝑧 2                    (17) 

𝐹𝑗𝐵𝑚 1 = 25506 𝑁 

𝐹𝑗𝐵𝑚 2 = 0,8 ∙ 𝐹𝑗𝐵                       (18) 

𝐹𝑗𝐵𝑚 2 = 0,8 ∙ 19620 

𝐹𝑗𝐵𝑚 2 = 15695 𝑁 

 

Kombinace zatíţení pro posuzování ocelové konstrukce při únavě 

𝐹𝑗𝐵𝑈 = 𝐹𝑗𝐵 ∙ 𝛿                     (19) 

𝐹𝑗𝐵𝑈 = 19620 ∙ 1,16 

𝐹𝑗𝐵𝑈 = 22759 𝑁 

 

3.6.3  Zatíţení způsobené odpadnutím břemene 

𝐹𝑜𝑏 = −0,25 ∙ 𝐹𝑗𝐵 ∙ 𝛿                    (20) 

𝐹𝑜𝑏 = −0,25 ∙ 19620 ∙ 1,16 

𝐹𝑜𝑏 = −5690 𝑁 

 

Základní kombinace zatíţení 

𝐹𝑜𝑏𝑧1 = −0,25 ∙ 𝐹𝑗𝐵 ∙ 𝛿 ∙ 𝛾10                  (21) 

𝐹𝑜𝑏𝑧1 = −0,25 ∙ 19620 ∙ 1,16 ∙ 1,3 

𝐹𝑜𝑏𝑧1 = −7397 𝑁 

 

3.6.4  Zatíţení způsobené stálým břemenem 

𝐹𝑠𝑏 = 𝑚𝑘 ∙ 𝑔                    (22) 
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𝐹𝑠𝑏 = 75 ∙ 9,81 

𝐹𝑠𝑏 = 736 𝑁 

 

Základní kombinace zatíţení 

𝐹𝑠𝑏𝑧1 = 𝐹𝑠𝑏 ∙ 𝛾𝑔 ∙ 𝛿                    (23) 

𝐹𝑠𝑏𝑧1 = 736 ∙ 1,1 ∙ 1,16 

𝐹𝑠𝑏𝑧1 = 939 𝑁 

𝐹𝑠𝑏𝑧2 = 𝐹𝑜𝑏𝑧1                    (24) 

𝐹𝑠𝑏𝑧2 = −7397 𝑁 

𝐹𝑠𝑏𝑧3 = 𝐹𝑠𝑏 ∙ 𝛾𝑔                     (25) 

𝐹𝑠𝑏𝑧3 = 736 ∙ 1,1 

𝐹𝑠𝑏𝑧3 = 810 𝑁 

𝐹𝑠𝑏𝑧4 = 𝐹𝑠𝑏𝑧3                    (26) 

𝐹𝑠𝑏𝑧4 = 810 𝑁 

 

Mimořádné kombinace zatíţení 

𝐹𝑠𝑏𝑚 1 = 𝐹𝑠𝑏𝑧3                    (27) 

𝐹𝑠𝑏𝑚 1 = 810 𝑁 

𝐹𝑠𝑏𝑚 2 = 𝐹𝑠𝑏                     (28) 

𝐹𝑠𝑏𝑚 2 = 736 𝑁 

 

Kombinace zatíţení pro posuzování ocelové konstrukce při únavě 

𝐹𝑠𝑏𝑈 = 𝐹𝑠𝑏 ∙ 𝛿                     (29) 

𝐹𝑠𝑏𝑈 = 736 ∙ 1,16 

𝐹𝑠𝑏𝑈 = 854 𝑁 

 

3.6.5  Zatíţení způsobené setrvačnými silami od jízdy kočky  

V případech, kdy se jeřáb rozjíţdí nebo brzdí, je třeba zjišťovat maximální 

setrvačné síly, které při těchto pohybech vznikají. V mém případě se při výpočtu uvaţují 

setrvačné síly omezené jako součin adhezní síly poháněných kol a součinitele tření. 

Součinitel tření 𝜇 má hodnotu 0,14 [4]. Do adhezní síly se zahrnuje hmotnostní účinek 

konstrukce a hmotnost kočky se jmenovitým břemenem v nejnepříznivější poloze.  

𝐹𝑖𝑘 = 0,5 ∙ (𝑚𝑔 + 𝑚𝑘) ∙ 𝑔 ∙ 𝜇                  (30) 

 𝐹𝑖𝑘 = 0,5 ∙  2000 + 75 ∙ 9,81 ∙ 0,14 

𝐹𝑖𝑘 = 1423 𝑁 
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Základní kombinace zatíţení 

𝐹𝑖𝑘𝑧1 = 𝐹𝑖𝑘 ∙ 𝛾𝑖                     (31) 

𝐹𝑖𝑘𝑧1 = 1423 ∙ 1,1 

𝐹𝑖𝑘𝑧1 = 1565 𝑁 

 

Mimořádná kombinace zatíţení 

𝐹𝑖𝑘𝑚 1 = 𝐹𝑘𝑧1                    (32) 

𝐹𝑖𝑘𝑚 1 = 1565 𝑁 

 

Kombinace zatíţení pro posuzování ocelové konstrukce při únavě 

𝐹𝑖𝑘𝑈 = 𝐹𝑖𝑘                     (33) 

𝐹𝑖𝑘𝑈 = 1423 𝑁 

 

3.6.6  Zatíţení způsobené setrvačnými silami od otáčení 

výloţníku 

Pro výpočet předpokládám, ţe výloţník je schopen dosáhnout poţadovanou rychlost 

otáčení (n=1ot/min) za dobu 1 sekundy. 

𝜔 = 2 ∙ 𝜋
𝑛

60
                    (34) 

𝜔 = 2 ∙ 𝜋
1

60
 

𝜔 = 0,10472 𝑠−1 

휀 =
𝜔

𝑡
                     (35) 

휀 =
0,10472

1
 

휀 = 0,10472 𝑠−2 

 
Obrázek 19 průběh setrvačné síly při otáčení výloţníku 

𝑑𝑞´ = 𝑞𝑣 ∙ 휀 ∙ 𝑥´ ∙ 𝑑𝑥´                   (36) 

𝑞´ = 𝑞𝑣 ∙ 휀 ∙  𝑥´ ∙ 𝑑𝑥´
3,8

0

 

𝑞´ = 𝑞𝑣 ∙ 휀 ∙  
𝑥´2

2
 

0

3,8
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𝑞´ = 112 ∙ 0,10472 ∙  
3,82

2
−

02

2
  

𝑞´ = 84,7 𝑁 

  

Veličinu 𝑞´ zde chápeme jako celkové zatíţení vzniklé odstředivou silou tíhy výloţníku. 

Následně je třeba za pomocí obsahu trojúhelníku vypočítat velikost setrvačné síly 

výloţníku 𝑞𝑜 , kterou potřebuji k dalším výpočtům. 

 
Obrázek 20 setrvačná síla působící na konci výloţníku 

𝑞𝑜 =
2∙𝑞´

𝑙+𝑒
                           (37) 

𝑞𝑜 =
2 ∙ 84,7

3,8
 

𝑞𝑜 = 44,6  𝑁 ∙ 𝑚−1 → 44,6 ∙ 3,8 = 169,5 𝑁 

 

𝐹𝑖𝑣 = (𝑚𝑞 + 𝑚𝑘) ∙ 휀 ∙ 𝑙 + 𝑞𝑜                   (38) 

𝐹𝑖𝑣 =  2000 + 75 ∙ 0,10472 ∙ 3,4 + 169,5 

𝐹𝑖𝑣 = 865 𝑁 

 

Kde: 𝐹𝑖𝑣  je celková setrvačná síla výloţníku i se stálým a jmenovitým břemenem. 

 

Základní kombinace zatíţení 

𝐹𝑖𝑣𝑧1 = 𝐹𝑖𝑣 ∙ 𝛾𝑖                     (39) 

𝐹𝑖𝑣𝑧1 = 865 ∙ 1,1 

𝐹𝑖𝑣𝑧1 = 951 𝑁 

 

Mimořádná kombinace zatíţení 

𝐹𝑖𝑣𝑚 1 = 𝐹𝑖𝑣𝑧1                    (40) 

𝐹𝑖𝑣𝑚 1 = 951 𝑁 

 

Kombinace zatíţení pro posuzování ocelové konstrukce při únavě 

𝐹𝑖𝑣𝑈 = 𝐹𝑖𝑣                      (41) 

𝐹𝑖𝑣𝑈 = 865 𝑁 
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3.6.7  Zatíţení způsobené odstředivou silou při otáčení 

Pro správný výpočet odstředivé síly je nejprve třeba stanovit maximální rychlost, jakou  

se pohybuje břemeno v nejnepříznivější poloze na výloţníku tedy 𝑣𝑚𝑎𝑥  a dostředivé 

zrychlení 𝑎𝑑𝑜𝑠 . 

𝑣𝑚𝑎𝑥 = 𝜔 ∙ 𝑙                    (42) 

𝑣𝑚𝑎𝑥 = 0,10472 ∙ 3,4 

𝑣𝑚𝑎𝑥 = 0,34 𝑚 ∙ 𝑠−1  

𝑎𝑑𝑜𝑠 =
𝑣
𝑚𝑎𝑥 2

𝑙
                    (43) 

𝑎𝑑𝑜𝑠 =
0,342

3,2
 

𝑎𝑑𝑜𝑠 = 0,036 𝑚 ∙ 𝑠−2 

𝐹𝑜 = (𝑚𝑞 + 𝑚𝑘) ∙ 𝑎𝑑𝑜𝑠                    (44) 

𝐹𝑜 = (2000 + 75) ∙ 0,036 

𝐹𝑜 = 74,7 𝑁 

 

Základní kombinace zatíţení 

𝐹𝑜𝑧1 = 𝐹𝑜 ∙ 𝛾𝑖                     (45) 

𝐹𝑜𝑧1 = 74,7 ∙ 1,1 

𝐹𝑜𝑧1 = 82,2 𝑁 

 

Mimořádná kombinace zatíţení 

𝐹𝑜𝑚1 = 𝐹𝑜𝑧1                    (46) 

𝐹𝑜𝑚1 = 82,2 𝑁 

 

Kombinace zatíţení pro posuzování ocelové konstrukce při únavě 

𝐹𝑜𝑈 = 𝐹𝑜                          (47) 

𝐹𝑜𝑈 = 74,7 𝑁 

 

3.6.8  Zatíţení způsobené technologickou silou vzniklé od tahání 

břemene kočkou 

Toto ztíţení počítá se sílou, tedy 𝐹𝑘𝑣 , odpovídající maximální odchylce břemena o 5° 

 vůči poloze v klidu a to všemi směry. 

𝐹𝑘𝑣 = 𝑡𝑎𝑛5° ∙ 𝐹𝑗𝐵                     (48) 

𝐹𝑘𝑣 = 𝑡𝑎𝑛5° ∙ 19620 

𝐹𝑘𝑣 = 1716,5 𝑁 
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Mimořádná kombinace zatíţení 

𝐹𝑘𝑣𝑚 1 = 𝐹𝑘𝑣 ∙ 𝛾𝑖                     (49) 

𝐹𝑘𝑣𝑚 1 = 1716,5 ∙ 1,1 

𝐹𝑘𝑣𝑚 1 = 1888 𝑁 

 

3.6.9  Zatíţení vzniklé při nárazu na naráţky 

Konstrukce jeřábu musí odolávat silám vznikajícím při najetí na naráţky rychlostí 50% 

jmenovité rychlosti, se započítanou hmotností stálého břemene a s 80% břemene 

jmenovitého.  

𝑚𝑛𝑎𝑟 =  0,8 ∙ 𝑚𝑞 + 𝑚𝑘                    (50) 

𝑚𝑛𝑎𝑟 =  0,8 ∙ 2000 + 75 

𝑚𝑛𝑎𝑟 = 1675 𝑘𝑔 

𝑣𝑛𝑎𝑟 = 0,5 ∙
𝑣𝑘

60
                    (51) 

𝑣𝑛𝑎𝑟 = 0,167 𝑚 ∙ 𝑠−1 

𝐸𝑛𝑎𝑟 = 0,5 ∙ 𝑚𝑛𝑎𝑟 ∙ 𝑣𝑛𝑎𝑟
2                    (52) 

𝐸𝑛𝑎𝑟 = 0,5 ∙ 1675 ∙ 0,1672 

𝐸𝑛𝑎𝑟 = 23,4 𝐽 

 

Kde: 𝐸𝑛𝑎𝑟  je kinetická energie, kterou musí být schopny pohltit nárazníky. Viz kap. 3.2 

Hodnota 𝐸𝑛𝑎𝑟 = 23,4 𝐽 odpovídá síle 𝐹𝑛𝑎𝑟 = 5641 𝑁. 

 

Mimořádná kombinace zatíţení 

𝐹𝑛𝑎𝑟𝑚 1 = 𝐹𝑛𝑎𝑟 ∙ 𝛾𝑛                      (53) 

𝐹𝑛𝑎𝑟𝑚 1 = 5641 ∙ 1,0 

𝐹𝑛𝑎𝑟𝑚 1 = 5641 𝑁 

 

3.6.10 Zatíţení způsobené zkušebním břemenem při dynamické 

zkoušce 

𝑚𝑧𝑑 = 1,1 ∙ 𝑚𝑞                      (54) 

𝑚𝑧𝑑 = 1,1 ∙ 2000 

𝑚𝑧𝑑 = 2200 𝑘𝑔 

𝐹𝑧𝑑 = 𝑚𝑧𝑑 ∙ 𝑔                    (55) 

𝐹𝑧𝑑 = 2200 ∙ 9,81 

𝐹𝑧𝑑 = 21582 𝑁 
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Mimořádná kombinace zatíţení 

𝐹𝑧𝑑𝑚 1 = 𝐹𝑧𝑑 ∙
1+𝛿

2
                    (56) 

𝐹𝑧𝑑𝑚 1 = 21582 ∙
1 + 1,16

2
 

𝐹𝑧𝑑𝑚 1 = 23309 𝑁 

 

3.6.11 Zatíţení způsobené zkušebním břemenem při statické 

zkoušce 

𝑚𝑧𝑠 = 1,25 ∙ 𝑚𝑞                     (57) 

𝑚𝑧𝑠 = 1,25 ∙ 2000 

𝑚𝑧𝑠 = 2500 𝑘𝑔 

𝐹𝑧𝑠 = 𝑚𝑧𝑠 ∙ 𝑔                    (58) 

𝐹𝑧𝑠 = 2500 ∙ 9,81 

 

Mimořádná kombinace zatíţení 

𝐹𝑧𝑠𝑚 1 = 𝐹𝑧𝑠                     (59) 

𝐹𝑧𝑠𝑚 1 = 24525 𝑁 

 
Tabulka 5 základní kombinace zatíţení 

Zatíţení způsobené 
Označení 

zatíţení 

Součinitel 

zatíţení 
Základní kombinace zatíţení 

S
tá

lá
 a

 n
a

h
o

d
il

á
 

Vlastní hmotností 𝐹𝑣 𝛾𝑔 
8285,4 

N 

8285,4 

N 

7532 

N 

8285,4 

N 

Jmenovitým břemenem 𝐹𝑗𝑏  𝛾𝑙𝑜  29587 N - - 
25506 

N 

Odpadnutím břemene 𝐹𝑜𝑏  𝛾𝑙𝑜  - -7397 N - - 

Stálým břemenem 𝐹𝑠𝑏  𝛾𝑔 939 N -7399 N 810 N 810 N 

Setrvačnými 

silami od 

Jízdy 

kočky 
𝐹𝑖𝑘  𝛾𝑖 1565 N 1565 N 

- 

 

- 

 

otáčení 𝐹𝑖𝑣 𝛾𝑖 951 N 951 N 

- 

 

- 

 

Odstředivými silami 𝐹𝑜 𝛾𝑖 82,2 N - - - 

M
im

o
řá

d
n

á
 

Vodorovnou technolog. 

silou na kočku 

s vedeným břemenem 

𝐹𝑘𝑣  𝛾𝑖 - - - - 

Silami na nárazníku 𝐹𝑛  𝛾𝑛  - - - - 

Zkušebním 

břemenem 

při 

zkoušce 

dynamické 𝐹𝑧𝑑  - - - - - 

statické 𝐹𝑠𝑑  - - - - - 
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Tabulka 6 mimořádná kombinace zatíţení 

Zatíţení způsobené 
Označení 

zatíţení 

Součinitel 

zatíţení 
Mimořádné kombinace zatíţení 

S
tá

lá
 a

 n
a

h
o

d
il

á
 

Vlastní hmotností 𝐹𝑣 𝛾𝑔 7532 N 
6847,4 

N 

8285,4 

N 
7532 N 

Jmenovitým břemenem 𝐹𝑗𝑏  𝛾𝑙𝑜  25506 N 15695 N - - 

Stálým břemenem 𝐹𝑠𝑏  𝛾𝑔 810 N 736 N - - 

Setrvačnými 

silami od 

Jízdy 

kočky 
𝐹𝑖𝑘  𝛾𝑖 - - 

- 

 

1565 N 

 

otáčení 𝐹𝑖𝑣 𝛾𝑖 - - 

 

951 N 

- 

 

Odstředivými silami 𝐹𝑜 𝛾𝑖 - - 82,2 N - 

M
im

o
řá

d
n

á
 

Vodorovnou technolog. 

silou na kočku 

s vedeným břemenem 

𝐹𝑘𝑣  𝛾𝑖 1888 N - - - 

Silami na nárazníku 𝐹𝑛  𝛾𝑛  - 5641 N - - 

Zkušebním 

břemenem 

při 

zkoušce 

dynamické 𝐹𝑧𝑑  - - - 23309 N - 

statické 𝐹𝑠𝑑  - - - - 24252 N 

 

Tabulka 7 kombinace pro posuzování ocelové konstrukce při únavě 

Zatíţení způsobené 
Označení 

zatíţení 

Kombinace pro 

posuzování oc. kce. 

při únavě 

S
tá

lá
 a

 n
a

h
o

d
il

á
 

Vlastní hmotností 𝐹𝑣𝑈 7532 N 

Jmenovitým břemenem 𝐹𝑗𝑏𝑈  22759 N 

Stálým břemenem 𝐹𝑠𝑏𝑈  854 N 

Setrvačnými 

silami od 

Jízdy 

kočky 
𝐹𝑖𝑘𝑈  1423 N - 

otáčení 𝐹𝑖𝑣𝑈  865 N 865 N 

Odstředivými silami 𝐹𝑜𝑈  - 74 N 

 

Tabulky 4 aţ 6 vychází z tabulek uvedených normě ČSN 27 0103, tedy [4]. 
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3.7  STATICKÉ ŘEŠENÍ SOUSTAVY 

 

Rozměry potřebné pro výpočet: 

l = 3400 mm 

e1 = 200 mm 

e2  = 300 mm 

e = 400 mm 

b = 3700 mm 

b1 = 1200 mm 

 

3.7.1  Klasifikace vazeb 

Pro výpočet sil působících v konstrukci je nejdříve nutné, klasifikovat vazby.  

Na obrázku 25 jsou vazby naznačeny písmeny A, B a C.  

V místě A je vazba klubová, coţ znamená, ţe tato vazba odebírá dva stupně volnosti,  

a to pohyb v ose x a y.  

Vazba B je klasifikována jako takzvaná valivá a to znamená, ţe odebírá jeden stupeň 

volnosti.  

Vazba C je charakterizována jako vetknutí a tedy odebírá tři stupně volnosti. 

Obrázek 21 schéma jeřábu s rozměry 
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A :  m = 2 

B: m = 1 

C: m = 3 

Kde: m je počet odebraných stupňů volnosti 

Klasifikace vazeb je stanovena na základě [7] 

 

3.7.2  Kinematický rozbor 

V našem případě je potřeba si uvědomit, ţe v případě jeřábu jde o soustavu 

těles, která jsou navzájem spojená vazbami. Statickým řešením se rozumí vyřešení 

hodnot reakcí ve všech vazbách, jinými slovy stanovit velikosti vazebných sil. Právě  

pro správné určení těchto sil je nutno určit, zda se jedná o staticky určitou, neurčitou úlohu 

nebo o mechanizmus.  

𝑖 = 3 ∙  𝑛 − 1 − 2 ∙  𝑘 + 𝑝 + 𝑣 − 𝑗                  (60) 

𝑖 = 3 ∙  2 − 1 − 2 ∙  1 + 0 + 1 − 1 

𝑖 = 0 → soustava je staticky určitá, to znamená, ţe počet neznámých se rovná počtu 

rovnic. 

Kde: 𝑛 je počet členů soustav 

𝑘 je počet kloubových vazeb 

𝑝 je počet posuvných vazeb 

𝑣 je počet valivých vazeb  

𝑗 je počet vazeb odebírající jeden stupeň volnosti 

Kinematický rozbor úlohy je proveden dle [7]. 

 

3.7.3  Uvolnění  

Uvolněním se uvaţuje nahrazení vazeb silovými účinky, tedy zákon akce a reakce 

(obrázek 25 a 26). 

Síla F je zde stanovena jako součet sil vyvozených z hmotnosti jeřábové kočky,  

tedy stálého břemene a jmenovitého břemene. V součtu jsem počítal se silovými účinky, 

které jsou charakterizovány kombinacemi zatíţení nejvyšších hodnot, tedy síly, které mají 

nejnepříznivější vliv na ocelovou konstrukci. 
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𝐹 = 𝐹𝑗𝑏𝑧 1 + 𝐹𝑠𝑏𝑧1                    (61) 

𝐹 = 29587 + 939 

𝐹 = 30639 𝑁 

 

Ve výpočtu je dále uvaţován i tíhový účinek podpěry. V tomto konkrétním 

případě však nepočítám se spojitým zatíţením podpěry, neboť šířka podpěry je pro 

statický výpočet zanedbatelná a tak je zde uvaţována jako prut. Tíha podpěry je zde 

charakterizována sílou FP a zahrnuje i tíhu elektro-převodovky pro otoč. 

𝐹𝑃 = 𝑚𝑃 ∙ 𝑞                    (62) 

𝐹𝑃 = 175 ∙ 9,81 

𝐹𝑃 = 1717 𝑁 

Síla FS charakterizuje hmotnostní účinky sloupu 

𝐹𝑆 =  𝑞𝑆 ∙ 𝑙𝑆 ∙ 𝑔                    (63) 

𝐹𝑆 =  272 ∙ 3,7 ∙ 9,81 

𝐹𝑆 = 9873 𝑁 

 

3.7.4  Silový rozbor reakcí výloţníku 

 

Obrázek 22 silový rozbor reakcí výloţníku 

 

 𝐹𝑥 = 0 𝑁                    (64) 

−𝐹𝐴𝑥 + 𝐹𝐵𝑥 = 0  

𝐹𝐴𝑥 = 𝐹𝐵𝑥  

 𝐹𝑦 = 0 𝑁                    (65) 

𝐹𝐴𝑦 − 𝐹𝑃 − 𝐹 − 𝑞 ∙ (𝑙 + 𝑒+) ∙ 𝑔 = 0  

𝐹𝐴𝑦 = 𝐹𝑃 + 𝐹 + 𝑞 ∙ (𝑙 + 𝑒) ∙ 𝑔 

𝐹𝐴𝑦 = 1717 + 30639 + 112 ∙ (3,4 + 0,4) ∙ 9,81 

𝐹𝐴𝑦 = 36751 𝑁 
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 𝑀𝑜 = 0 𝑁 ∙ 𝑚                     (66) 

−𝐹𝑃 ∙ 𝑒2 + 𝐹𝐵𝑥 ∙ 𝑏1 − 𝐹 ∙ 𝑙 − 𝑞 ∙
 𝑙 + 𝑒 2

2
∙ 𝑔 + 𝑞 ∙

 𝑒1 
2

2
∙ 𝑔 = 0 

𝐹𝐵𝑥 =
𝐹𝑃 ∙ 𝑒2 + 𝐹 ∙ 𝑙 + 𝑞 ∙

 𝑙 + 𝑒 2

2
∙ 𝑔 − 𝑞 ∙

 𝑒1 
2

2
∙ 𝑔

𝑏1
 

𝐹𝐵𝑥 =
1717 ∙ 0,3 + 30639 ∙ 3,4 + 112 ∙ 9,81 ∙

 3,4 + 0,4 2

2 − 112 ∙ 9,81 ∙
 0,2 2

2
1,2

 

𝐹𝐵𝑥 = 93832 𝑁 

 

3.7.5  Silový rozbor reakcí sloupu 

 

Obrázek 23 silový rozbor reakcí sloupu 

 

 𝐹𝑥 = 0 𝑁                    (67) 

𝐹𝐴𝑥 + 𝐹𝐶𝑥 − 𝐹𝐵𝑥 = 0 

𝐹𝐶𝑥 = −𝐹𝐴𝑥 + 𝐹𝐵𝑥  

𝐹𝐶𝑥 = −93832 + 93832 

𝐹𝐶𝑥 = 0 𝑁 

 𝐹𝑦 = 0 𝑁                    (68) 

𝐹𝐶𝑦 − 𝐹𝑆 − 𝐹𝐴𝑦 = 0 
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𝐹𝐶𝑦 = 𝐹𝑆 + 𝐹𝐴𝑦  

𝐹𝐶𝑦 = 9837 + 36751 

𝐹𝐶𝑦 = 46588 𝑁 

 𝑀𝑜 = 0 𝑁 ∙ 𝑚−1                    (69) 

𝑀𝐶 + 𝐹𝐵𝑥 ∙  𝑏 − 𝑏1 − 𝐹𝐴𝑥 ∙  𝑏 = 0 

𝑀𝐶 = −𝐹𝐵𝑥 ∙  𝑏 − 𝑏1 + 𝐹𝐴𝑥 ∙  𝑏  

𝑀𝐶 = −93832 ∙  3,7 − 1,2 + 93832 ∙  3,7  

𝑀𝐶 = 112598 𝑁 ∙ 𝑚 

 

3.7.6  Vnitřní silové účinky výloţníku 

Řez 1: 𝑥1𝜖 0; 4  

 

 

𝑁1 = 0 𝑁                    (70) 

𝑇1 = −𝐹 − 𝑞 ∙ 𝑔 ∙ 𝑥1                          (71) 

𝑇1 0 = −30639 − 112 ∙ 9,81 ∙  0  

𝑇1 0 = −30639 𝑁 

 

𝑇1 4 = −30639 − 112 ∙ 9,81 ∙  4                         (72) 

𝑇1 4 = −31087𝑁 

𝑀𝑜1 = −𝐹 ∙ 𝑥1 − 𝑞 ∙ 𝑔 ∙ (
𝑥1

2

2
)                   (73) 

𝑀𝑜1(0) = −30639 ∙ 0 − 112 ∙ 9,81 ∙ (
02

2
) 

𝑀𝑜1(0) = 0 𝑁 ∙ 𝑚 

 

𝑀𝑜1(4) = −30639 ∙ 3,4 − 112 ∙ 9,81 ∙ (
3,82

2
)                  (74) 

Obrázek 24 vnitřní účinky v řezu 1 výloţníku 
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𝑀𝑜1(4) = −96240 𝑁 ∙ 𝑚 

 

Řez 2: 𝑥2𝜖 0; 1,2  

𝑁2 = 𝐹𝐵𝑥                      (75) 

𝑁2 = 93832 𝑁 

𝑇2 = −FP                     (76) 

𝑇2 = −1717 N 

𝑀𝑜2 = 𝐹𝐵𝑥 ∙ 𝑥2                    (77) 

𝑀𝑜2 0 = 93832 ∙ 0 

𝑀𝑜2 0 = 0 𝑁 ∙ 𝑚 

𝑀𝑜2 1,2 = 93832 ∙ 1,2                   (78) 

𝑀𝑜2 1,2 = 112598 𝑁 ∙ 𝑚 

 

Řez 3: 𝑥3𝜖 0; 0,2  

Obrázek 25 vnitřní účinky v řezu 2 výloţníku 

Obrázek 26 vnitřní účinky v řezu 3 výloţníku 
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𝑁3 = +𝐹𝐴𝑥                     (79) 

𝑁3 = 93832 𝑁 

𝑇3 = −𝐹𝐴𝑦 + 𝑞 ∙ 𝑔 ∙ 𝑥3                   (80) 

𝑇3 0 = −36751 + 112 ∙ 9,81 ∙ 0 

𝑇3 0 = −36751 𝑁 

𝑇3 0,2 = −36751 + 112 ∙ 9,81 ∙ 0,2                   (81) 

𝑇3 0,2 = −36531 𝑁 

𝑀𝑜3 = 𝐹𝐴𝑦 ∙ 𝑥3 − 𝑞 ∙ 𝑔 ∙
𝑥3

2

2
                    (82) 

𝑀𝑜3 0 = 36751 ∙ 0 − 112 ∙ 9,81 ∙
02

2
 

𝑀𝑜3 0 = 0 𝑁 ∙ 𝑚 

𝑀𝑜3 0,2 = 36751 ∙ 0,2 − 112 ∙ 9,81 ∙
0,22

2
                 (83) 

𝑀𝑜3 0,2 = 7328 𝑁 

 

3.7.7  Grafický vyjádření vnitřních účinků výloţníku 

Normálové vnitřní účinky 

 

Obrázek 27 normálové vnitřní účinky výloţníku 
 

Transponující vnitřní účinky 

 

Obrázek 28 transponující vnitřní účinky výloţníku 
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Ohybové vnitřní účinky 

 

Obrázek 29 Ohybové vnitřní účinky výloţníku 

 

3.7.8  Vnitřní silové účinky sloupu 

Řez 1: 𝑥1𝜖 0; 1,2  

 

𝑁1 = −𝐹𝐴𝑥                     (84) 

𝑁1 = −93832 𝑁 

𝑇1 = −𝐹𝐴𝑦                     (85) 

𝑇1 = −36751 𝑁 

𝑀𝑜3 = −𝐹𝐴𝑥 ∙ 𝑥1                    (86) 

𝑀𝑜3 1,2 = −93832 ∙ 0 

𝑀𝑜3 0 = 0 𝑁 

𝑀𝑜3(1,2) = −93832 ∙ 1,2 

𝑀𝑜3(1,2) = −112598 𝑁 

 

Obrázek 30 vnitřní účinky v řezu 1 sloupu 
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Řez 2: 𝑥2𝜖 0; 2,5  

 

𝑁2 = 𝐹𝐴𝑥 − 𝐹𝐵𝑥                     (87) 

𝑁2 = 93832 − 93832 

𝑁2 = 0 𝑁 

𝑇2 = −𝐹𝐴𝑦                     (88) 

𝑇2 = −36751 𝑁 

𝑀𝑜2 = −𝐹𝐴𝑥 ∙  𝑏1 + 𝑥2 − 𝐹𝐵𝑥 ∙ 𝑥2                  (89) 

𝑀𝑜2(0) = −93832 ∙  1,2 + 0 + 93832 ∙ 0 

𝑀𝑜2(0) = −112598 𝑁 ∙ 𝑚 

𝑀𝑜2 2,5 = −93832 ∙  1,2 + 2,5 + 93832 ∙ 2,5                 (90) 

𝑀𝑜2 2,5 = −112598 𝑁 ∙ 𝑚 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 31 vnitřní účinku v řezu 2 sloupu 
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3.7.9  Grafické vyjádření vnitřních účinků sloupu 

Normálové vnitřní účinky    Transponující vnitřní účinky 

                                                                                           

Obrázek 32 transponující vnitřní účinky ve sloupu    Obrázek 33 normálové vnitřní účinky ve sloupu 

 

Ohybové vnitřní účinky 

 

Obrázek 34 ohybové vnitřní účinky ve sloupu 

 

3.8  NÁVRH LOŢISEK 

U navrhovaného jeřábu se nachází dvojice loţisek v místě B a loţisko  

v místě A (obrázek 25). Všechna tato loţiska jsou kontrolována pouze na statickou 
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únosnost, neboť se budou v provozu otáčet vţdy rychlostmi menšími neţ 10 ot.∙min-1. 

Loţiska jsou dále posuzována na ţivotnost v hodinách dle poţadavku zadávajícího práce.  

Oba druhy pouţitých loţisek jsou výrobky firmy ZKL a.s. a tak jsem ve volbě velikosti,  

resp. výpočtu loţisek, postupoval dle pokynů výrobce.  

 

3.8.1  Loţisko spojující sloup a výloţník 

Loţisko se nachází v místě A (obrázek 25), kde je výloţník „spojen“ se sloupem  

a lze konstatovat, ţe je namáháno značnou radiální silou, avšak i nezanedbatelnou silou 

axiální. Právě z tohoto důvodu volím loţisko soudečkové ZKL 21314CWJ firmy ZKL a.s. 

Ve výpočtu zohledňuji největší moţné kombinace zatíţení, ale v úvahu beru také zatíţení, 

která mohou dle mého úsudku mít nepříznivý vliv na únosnost loţiska (setrvačné síly, 

zatíţení od nárazu na naráţky apod.). 

 

Technické parametry loţiska 

Vnitřní průměr: dl = 70 mm 

 Vnější průměr: Dl = 150 mm 

Šířka: Bl = 35 mm 

Statická únosnost: Co = 284 kN 

Dynamická únosnost: Cr = 246 kN 

Hmotnost: ml = 3,11 kg 

 

Výpočet zatěţujících sil na loţisko 

𝐹𝑟𝑎𝑑 = 𝐹𝐴𝑥 + 𝐹𝑛𝑎𝑟 + 𝐹𝑜𝑧1 + 𝐹𝑖𝑣𝑧1 + 𝐹𝑖𝑘𝑧1                 (91) 

𝐹𝑟𝑎𝑑 = 93832 + 5641 + 82 + 951 + 1565 

𝐹𝑟𝑎𝑑 = 102071 𝑁 

𝐹𝑎𝑥 = 𝐹𝐴𝑦                     (92) 

𝐹𝑎𝑥 = 36751 𝑁 

 

Výpočet ekvivalentního zatíţení loţiska [12] 

𝑃𝑜 = 𝑋 ∙ 𝐹𝑟𝑎𝑑 + 𝑌 ∙ 𝐹𝑎𝑥                     (93) 

𝑃𝑜 = 𝑋 ∙ 102071 + 𝑌 ∙ 36751 

𝑃𝑜 = 226,416 𝑘𝑁 
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Kde: 𝑋 je součinitel radiálního zatíţení [12] 

 𝑌 je součinitel axiálního zatíţení [12] 

 

Výpočet statické únosnosti při tomto zatíţení 

𝑆𝑜 =
𝐶𝑜

𝑃𝑜
                     (94) 

𝐶𝑜 > 𝑃 ∙ 𝑆𝑜  

284 𝑘𝑁 > 226,416 ∙ 1,20 

284 𝑘𝑁 > 271,7 𝑘𝑁 → podmínka statické únosnosti splněna 

Kde:  𝑆𝑜  je součinitel statické bezpečnosti, bezpečnost 20% 

 

Výpočet základní trvanlivosti loţisek 

𝐿10 =  
𝐶𝑜

𝑃𝑜
 
𝑝
                    (95) 

𝐿10 =  
284

205,475
 

10
3

 

𝐿10 = 2,13 ∙ 106 𝑜𝑡.  

Kde: 𝑝 je součinitel typu loţiska, pro čárový styk 
10

3
. 

 

Výpočet časové trvanlivosti loţisek 

𝐿10 =  
𝐶𝑜

𝑃𝑜
 
𝑝
∙

106

60∙𝑛
                    (96) 

𝐿10 =  
284

277,3
 

10
3

∙
106

60 ∙ 1
 

𝐿10 = 35472 𝑜𝑑 

 

Podmínka trvanlivosti loţisek 

𝐿10𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐿10  

10000 𝑜𝑑 ≤ 35472 𝑜𝑑 → podmínka splněna 

Kde:  𝐿10𝑚𝑖𝑛  je minimální trvanlivost loţiska v hodinách, stanoveno na základě 

zadávajícího práce. 
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Lze konstatovat, ţe zvolené loţisko vyhovuje z hlediska statické únosnosti a splňuje také 

podmínku časové trvanlivosti.  

 

3.8.2  Loţiska v opěrných kladkách 

Loţiska v podpěrných kladkách se nacházejí v místě B (obrázek 25), kde na ně 

působí pouze radiální síla. Pro tento případ volím vzhledem k většímu radiálnímu zatíţení 

loţiska dvouřadá kuličková s kosoúhlým stykem ZKL 3309 firmy ZKL a.s. 

Ve výpočtu zohledňuji největší moţné kombinace zatíţení, ale v úvahu beru také zatíţení, 

která mohou dle mého úsudku mít nepříznivý vliv na únosnost loţiska (setrvačné síly, 

zatíţení od nárazu na naráţky apod.). 

 

Technické parametry loţiska 

Vnitřní průměr: dl = 45 mm 

Vnější průměr: Dl = 100 mm 

Šířka: Bl = 39,7 mm 

Statická únosnost: Co = 73,6 kN 

Dynamická únosnost: Cr = 82,479 kN 

Hmotnost: ml = 1,41 kg 

 

Výpočet otáček kladek (loţisek) 

𝑂𝑘𝑙 = 𝜋 ∙ 𝑑                    (97) 

𝑂𝑘𝑙 = 𝜋 ∙ 200 

𝑂𝑘𝑙 = 628,32 𝑚𝑚2 

𝑂𝑝𝑟 = 𝜋 ∙ 𝐷𝑃𝑟                     (98) 

𝑂𝑝𝑟 = 𝜋 ∙ 477 

𝑂𝑝𝑟 = 1498,54 𝑚𝑚2 

𝑛𝑘𝑙 =
𝑂𝑝𝑟

𝑂𝑘𝑙
                    (99) 

𝑛𝑘𝑙 =
1498,54

628,32
 

𝑛𝑘𝑙 = 2,4 𝑜𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 
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Kde:  𝑂𝑘𝑙  je obvod kladky 

𝑂𝑝𝑟  je obvod opěrného prstence 

𝑛𝑘𝑙  jsou otáčky kladky při otáčení výloţníku rychlostí 1 ot∙min-1 

 

Výpočet zatěţujících sil na loţisko 

 

𝐹𝐿𝐵𝑥 = 𝐹𝐵𝑥 + 𝐹𝑛𝑎𝑟 + 𝐹𝑜𝑧1 + 𝐹𝑖𝑣𝑧1 + 𝐹𝑖𝑘𝑧1               (100) 

𝐹𝐿𝐵𝑥 = 93832 + 5641 + 82 + 951 + 1565 

𝐹𝐿𝐵𝑥 = 102071 𝑁 

𝐹2𝑎𝑥 = 0 𝑁                  (101) 

cos 𝛼 =
𝐹𝐵𝑥

2∙𝐹𝑟𝑎𝑑
                  (102) 

𝐹2𝑟𝑎𝑑 =
𝐹𝐿𝐵𝑥

2 ∙ cos 30°
 

𝐹2𝑟𝑎𝑑 =
102071

2 ∙ cos 30°
 

𝐹2𝑟𝑎𝑑 = 58931 𝑁 

 

Výpočet ekvivalentního zatíţení loţiska [13] 

𝑃𝑜 = 𝑋 ∙ 𝐹2𝑟𝑎𝑑 + 𝑌 ∙ 𝐹𝑎𝑥                   (103) 

𝑃𝑜 = 𝑋 ∙ 58931 + 𝑌 ∙ 0 

𝑃𝑜 = 58,9 𝑘𝑁 

Kde: 𝑋 je součinitel radiálního zatíţení [13] 

 𝑌 je součinitel axiálního zatíţení [13] 

 

Obrázek 35 schéma působení radiální síly na loţiska 
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Výpočet statické únosnosti při tomto zatíţení 

𝑆𝑜 =
𝐶𝑜

𝑃𝑜
                   (104) 

𝐶𝑜 > 𝑃 ∙ 𝑆𝑜  

73,6 𝑘𝑁 > 58,9 ∙ 1,20 

73,6 𝑘𝑁 > 70,1 𝑘𝑁 → podmínka statické únosnosti splněna 

Kde:  𝑆𝑜  je součinitel statické bezpečnosti, bezpečnost 20% 

 

Výpočet základní trvanlivosti loţisek 

𝐿10 =  
𝐶𝑜

𝑃𝑜
 
𝑝
                  (105) 

𝐿10 =  
73,6

58,931
 

3

 

𝐿10 = 1,9 ∙ 106 𝑜𝑡.  

Kde: 𝑝 je součinitel typu loţiska, pro bodový styk 3. 

 

Výpočet časové trvanlivosti loţisek 

𝐿10 =  
𝐶𝑜

𝑃𝑜
 
𝑝
∙

106

60∙𝑛
                  (106) 

𝐿10 =  
73,6

55,512
 

3

∙
106

60 ∙ 2,4
 

𝐿10 = 13528 𝑜𝑑 

 

Podmínka trvanlivosti loţisek 

𝐿10𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐿10  

10000 𝑜𝑑 ≤ 13528 𝑜𝑑 → podmínka splněna 

Kde:  𝐿10𝑚𝑖𝑛  je minimální trvanlivost loţiska v hodinách, stanoveno na základě 

zadávajícího práce. 

Lze konstatovat, ţe zvolené loţisko vyhovuje z hlediska statické únosnosti a splňuje také 

podmínku časové trvanlivosti. 
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3.9  PODSTAVNÁ DESKA 

Jeřábový sloup je do země kotven prostřednictvím 8 kotevních šroubů (obrázek 

36), které jsou vrtány do betonového podloţí. K patě sloupu je přivařena podstavná 

deska, kterou ve výpočtu uvaţuju jako ideálně tuhou. Kotevní šrouby jsem navrhl 

s ohledem na nejvíce namáhány spoj, který se nachází nejdále od klopného místa 

podpěrné desky. Šrouby jsou kontrolovány na tah, vzniklý od ohybového momentu 

působícího v klopném místě podstavné desky, přičemţ respektuji mnou stanovenou 

bezpečnost k=3. 

 

3.9.1  Návrh kotevních šroubů 

Pro kotvení jeřábu jsem pouţil kotevní šrouby HILTI AM24x1000 8.8, které jsou 

vyrobeny z pozinkované oceli pevnostní třídy 8.8 

Parametry kotevního šroubu [14] 

Mez pevnosti v kluzu: Re = 640 MPa 

Mez pevnosti: Rm = 945 MPa 

Průměr šroubu: Dš = 24 mm 

Střední průměr závitu: d1 = 21,835 mm 

Vnější průměr závitu: d2 = 22,701 mm 

Vnitřní průměr závitu: d3 = 21,546 mm 

Stoupání závitu: P = 2 

 

Obrázek 36 vzdálenosti a zatíţení šroubů podstavné desky 

Kde vzdálenosti jsou: 

x1 = 75 mm 

x2 = 162,9 mm 

x3 = 375 mm 



Diplomová práce 

70 

 

x4 = 587,1 mm 

x5 = 675 mm 

 

Stanovení maximálního dovoleného napětí 

𝜎𝐷 =
𝑅𝑒

𝑘
                   (107) 

𝜎𝐷 =
640

3
 

𝜎𝐷 = 213,3 𝑀𝑃𝑎 

 

Stanovení klopného momentu 

𝑀𝐾𝑙𝑜𝑝𝐷 = 𝐹 ∙  𝑙 − 𝑥3 + 𝑞 ∙ 𝑔 ∙
 𝑙+𝑒−𝑥3 

2

2
               (108) 

𝑀𝐾𝑙𝑜𝑝𝐷 = 30639 ∙  3,4 − 0,375 + 112 ∙ 9,81 ∙
 3,4 + 0,2 − 0,375 2

2
 

𝑀𝐾𝑙𝑜𝑝𝐷 = 98397 𝑁 

 

Výpočet sil ve šroubech 

Výpočet jednotlivých sil ve šroubech jsem provedl pomocí konstanty,  

která zahrnuje vliv vzdálenosti od klopné hrany. Při výpočtu sil pomocí konstanty 

předpokládám lineární nárůst síly ve šroubu, v přímé úměrnosti s nárůstem vzdálenosti 

 od klopné hrany. Velikosti sil jsem stanovil z momentové rovnováhy. 

 

Velikosti sil ve šroubech 

𝐹𝑠1 = 𝑠 ∙ 𝑥1 

𝐹𝑠2 = 𝑠 ∙ 𝑥2 

𝐹𝑠3 = 𝑠 ∙ 𝑥3 

𝐹𝑠4 = 𝑠 ∙ 𝑥4 

𝐹𝑠5 = 𝑠 ∙ 𝑥5                  (109) 

 

Stanovení konstanty s 

𝑀𝐾𝐷 = 𝐹𝑠5 ∙ 𝑥5 + 𝐹𝑠4 ∙ 𝑥4 + 𝐹𝑠3 ∙ 𝑥3 + 𝐹𝑠2 ∙ 𝑥2 + 𝐹𝑠1 ∙ 𝑥1              (110) 

𝑀𝐾𝐷 = 𝑠 ∙ 𝑥5
2 + 2 ∙ 𝑠 ∙ 𝑥4

2 + 2 ∙ 𝑠 ∙ 𝑥3
2 + 2 ∙ 𝑠 ∙ 𝑥2

2 + 𝑠 ∙ 𝑥1
2 
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𝑠 =
𝑀𝐾𝐷

𝑥5
2+2∙𝑥4

2+2∙𝑥3
2+2∙𝑥2

2+𝑥1
2                (111) 

𝑠 =
98397

0,6752 + 2 ∙ 0,58712 + 2 ∙ 0,3752 + 2 ∙ 0,16292 + 0,0752
 

𝑠 = 66250 𝑁 ∙ 𝑚−1 

 

Velikost největší síly ve šroubech 

Pro kontrolu navrţených šroubů, počítám pouze s tím šroubem, který je 

namáhán největší silou, tedy s tím, jenţ je nejdále od klopné hrany podstavné desky.  

𝐹𝑠5 = 66250 ∙ 0,675 

𝐹𝑠5 = 44718 𝑁 

 

3.9.2  Kontrola navrţených šroubů 

Moment tření závitu 

𝑀𝑡𝑧 = 𝐹𝑠5 ∙ 𝑡𝑔 ∙  𝜓 + 𝜑´ ∙
𝑑2

2
                (112) 

𝜓 = 𝑎𝑟 𝑡𝑔 ∙
𝑃

𝜋∙𝑑2
                  (113) 

𝜓 = 𝑎𝑟 𝑡𝑔 ∙
2

𝜋 ∙ 22,701
 

𝜓 = 1,606 

𝜑´ = 𝑎𝑟 𝑡𝑔 ∙
𝑓

cos 30°
                  (114) 

𝜑´ = 13,0039 

𝑀𝑡𝑧 = 44718 ∙ 𝑡𝑔 ∙  1,606 + 13,0039 ∙
22,701

2
 

𝑀𝑡𝑧 = 132306 𝑁 ∙ 𝑚 

 

Moment tření pod maticí 

𝑀𝑡𝑚 = 𝐹𝑠5 ∙ 𝑓 ∙
𝐷+2∙𝑠

4
                 (115) 

𝑀𝑡𝑚 = 44718 ∙ 0,2 ∙
25 + 2 ∙ 36

4
 

𝑀𝑡𝑚 = 216882 𝑁 ∙ 𝑚 
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Kde: 𝑓 je součinitel tření  

 𝐷 průměr díry pro podloţku 

 𝑠 mezera pro klíč 

 

Utahovací moment 

𝑀𝑢 = 𝑀𝑡𝑧 + 𝑀𝑡𝑚                    (116) 

𝑀𝑢 = 132306 + 216882 

𝑀𝑢 = 349188 𝑁 ∙ 𝑚 

 

Napětí v tahu ve šroubu 

𝜎𝑡 =
𝐹𝑠5

𝜋∙𝑑3
2

4

                   (117) 

𝜎𝑡 =
44718

𝜋 ∙ 21,5462

4

 

𝜎𝑡 = 122,6 𝑀𝑃𝑎 

 

Napětí v krutu šroubu 

𝜏𝑘 =
𝑀𝑡𝑧

𝑊𝑘
                   (118) 

𝜏𝑘 =
𝑀𝑡𝑧

𝜋 ∙ 𝑑3
3

16

 

𝜏𝑘 =
132306

𝜋 ∙ 21,5463

16

 

𝜏𝑘 = 67,4 𝑀𝑃𝑎 

 

Výsledné redukované napětí 

𝜎𝑟𝑒𝑑 =  𝜎𝑡
2 + 4 ∙ 𝜏𝑘

2                 (119) 

𝜎𝑟𝑒𝑑 =  122,62 + 4 ∙ 67,42 

𝜎𝑟𝑒𝑑 = 182,2 𝑀𝑃𝑎 
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Pevnostní podmínka 

𝜎𝑟𝑒𝑑 ≤ 𝜎𝐷                  (120) 

182,2 𝑀𝑃𝑎 ≤ 213,3 → podmínka splněna 

Lze konstatovat, ţe šrouby z hlediska kontroly redukovaného napětí vyhovují.  

 

3.10  KONTROLA NOSNÉ KONSTRUKCE Z HLEDISKA MEZNÍHO 

STAVU PRUŢNOSTI 

Podstata kontroly ocelové konstrukce z hlediska mezního stavu pruţnosti, 

spočívá v porovnání maximálních dovolených napětí s maximálními napětími,  

která se nachází v kritických místech ocelové konstrukce, jak je patrné z obrázků 33, 32, 

33 a 36, 37, 38. Hodnoty mezí kluzů v tahu a tlaku zvolených materiálů jsou podobné, 

 a tak postačí vyšetřit konstrukci pouze na tahová namáhání.  

 

3.10.1 Kontrola sloupu 

Navrţený sloup je zkonstruován z válcované bezešvé trubky z materiálu 11 375, 

jehoţ fyzikální parametry najdeme v kapitole 3.4.1. Materiál 11 375.1 má mez kluzu        

Re = 235 MPa [6].  

Hodnotu součinitele k, volím na základě vlastního úsudku s ohledem na bezpečnost, 

spolehlivost a funkčnost konstrukce v souladu s ekonomičností výběru. Hodnota 

součinitele je tedy k = 3. 

 

Maximální dovolené ohybové napětí 

𝑅𝑒𝑠𝑙

𝜎𝑂𝐷𝑠𝑙
= 𝑘                   (121) 

𝜎𝑂𝐷𝑠𝑙 =
𝑅𝑒𝑠𝑙

𝑘
 

𝜎𝑂𝐷𝑣 =
235

3
 

𝜎𝑂𝐷𝑣 = 78,3 𝑀𝑃𝑎 

 

Skutečné ohybové napětí 

𝑊𝑜𝑠𝑙 =
𝜋

32
∙
𝐷𝑠𝑙

4 −𝑑𝑠𝑙
4

𝐷𝑠𝑙
                  (122) 
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𝑊𝑜𝑠𝑙 =
𝜋

32
∙

3774 − 3134

377
 

𝑊𝑜𝑠𝑙 = 2761,1 𝑐𝑚3 

𝜎𝑂𝑠𝑙 =
𝑀𝑜𝑠𝑙

𝑊𝑜𝑠𝑙
                   (123) 

𝜎𝑂𝑠𝑙 =
112598

2761,1
 

𝜎𝑂𝑠𝑙 = 40,8 𝑀𝑃𝑎 

Kde: 𝑊𝑜𝑠𝑙  je průřezový modul sloupu v ohybu. 

 

Pevnostní podmínka 

𝜎𝑂𝐷𝑠𝑙 > 𝜎𝑂𝑠𝑙                   (124) 

78,3 𝑀𝑃𝑎 > 40,8 𝑀𝑃𝑎 →podmínka spněna 

Lze konstatovat, ţe sloup z hlediska mezního stavu pruţnosti vyhovuje. 

 

3.10.2 Kontrola výloţníku 

Navrţený výloţník je zkonstruován z HEA IPB-I profilu z materiálu 11 375,  

jehoţ fyzikální parametry najdeme v kapitole 3.4.2. Materiál 11 375.0 má mez kluzu                  

Re = 235 MPa [6].  

Hodnotu součinitele k, volím na základě vlastního úsudku s ohledem na bezpečnost, 

spolehlivost a funkčnost konstrukce v souladu s ekonomičností výběru. Hodnota 

součinitele je tedy k = 3. 

 

Maximální dovolené ohybové napětí 

 

𝑅𝑒𝑠𝑙

𝜎𝑂𝐷𝑣
= 𝑘                   (125) 

𝜎𝑂𝐷𝑣 =
𝑅𝑒𝑠𝑙

𝑘
 

𝜎𝑂𝐷𝑣 =
235

3
 

𝜎𝑂𝐷𝑣 = 78,3 𝑀𝑃𝑎 
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Skutečné ohybové napětí 

𝜎𝑂𝑣 =
𝑀𝑜𝑣

𝑊𝑜𝑣
                  (126) 

𝜎𝑂𝑣 =
96240

1890
 

𝜎𝑂𝑣 = 50,9 𝑀𝑃𝑎 

Kde: 𝑊𝑜𝑣  je průřezový modul výloţníku v ohybu [10]. 

 

Pevnostní podmínka 

𝜎𝑂𝐷𝑣 > 𝜎𝑂𝑣                  (127) 

78,3 𝑀𝑃𝑎 > 50,9 𝑀𝑃𝑎 →podmínka splněna 

Lze konstatovat, ţe výloţník z hlediska mezního stavu pruţnosti vyhovuje.  

 

3.10.3 Kontrola podpěry 

Navrţená podpěra je zkonstruována z HEA IPB-I profilu z materiálu 11 375, 

jehoţ fyzikální parametry najdeme v kapitole 3.4.2. Materiál 11 375.0 má mez kluzu                  

Re = 235 MPa [6].  

Hodnotu součinitele k, volím na základě vlastního úsudku s ohledem na bezpečnost, 

spolehlivost a funkčnost konstrukce v souladu s ekonomičností výběru. Hodnota 

součinitele je tedy k = 3. 

 

Maximální dovolené ohybové napětí 

𝑅𝑒𝑝

𝜎𝑂𝐷𝑝
= 𝑘                   (128) 

𝜎𝑂𝐷𝑝 =
𝑅𝑒𝑝

𝑘
 

𝜎𝑂𝐷𝑣 =
235

3
 

𝜎𝑂𝐷𝑣 = 78,3 𝑀𝑃𝑎 

 

Skutečné ohybové napětí 

𝜎𝑂𝑝 =
𝑀𝑜𝑣

𝑊𝑜𝑣
                  (129) 
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𝜎𝑂𝑝 =
112598

1890
 

𝜎𝑂𝑝 = 59,6 𝑀𝑃𝑎 

Kde: 𝑊𝑜𝑝  je průřezový modul podpěry v ohybu [10]. 

 

Pevnostní podmínka 

𝜎𝑂𝐷𝑝 > 𝜎𝑂𝑝                   (130) 

78,3 𝑀𝑃𝑎 > 59,6 𝑀𝑃𝑎 →podmínka spněna 

Lze konstatovat, ţe podpěra z hlediska mezního stavu pruţnosti vyhovuje. 

 

3.11 KONTROLA PŘETVOŘENÍ KONSTRUKCE 

Průhyb a natočení nosníku v důsledku zatíţení jmenovitým břemenem, stálým 

břemenem a zatíţením od vlastních hmotností pohyblivých částí, které se pohybují 

v závislosti pohybu břemene, nemusí mít negativní vliv na funkčnost a bezpečné 

pouţíváním jeřábu, avšak za předpokladu, ţe průhyb konstrukce bude v mezích,  

jeţ stanoví norma.  

Při výpočtu jsem zanedbal spojité zatíţení od vlastní hmotnosti výloţníku,  

neboť vypočtené hodnoty byly zanedbatelné, dále respektuji výpočetní postup uvedený  

v [15]. Pro zjednodušení uvaţuji nosník na jedné straně vetknutý a na druhé straně 

s volným koncem.  

 

3.11.1 Kontrola průhybu na konci výloţníku 

Průhyb na konci výloţníku [15] 

𝑦𝑣𝑚𝑎𝑥 =
𝐹∙ 𝑙+𝑒 3

3∙𝐸∙𝐼𝑥
                  (131) 

𝑦𝑣𝑚𝑎𝑥 =
30639 ∙  3400 + 200 3

3 ∙ 2,1 ∙ 105 ∙ 33090 ∙ 104
 

𝑦𝑣𝑚𝑎𝑥 = 6,86 𝑚𝑚 

Kde: 𝐹 je síla působící na konci výloţníku. 
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Podmínka maximálního dovoleného průhybu 

𝑦𝑣𝑚𝑎𝑥 ≤  𝑦𝐷𝑣                    (131) 

6,86 𝑚𝑚 ≤
3800

500
 

6,86 𝑚𝑚 ≤ 7,6 𝑚𝑚 → podmínka dle [4] splněna  

6,86 𝑚𝑚 ≤
3800

250
                  (132) 

6,86 𝑚𝑚 ≤ 15,2 𝑚𝑚 → podmínka dle [16] splněna  

Lze konstatovat, ţe výloţník z hlediska podmínky maximálního dovoleného průhybu 

vyhovuje. 

 

3.11.2 Kontrola úhlu natočení konce výloţníku [15] 

𝛼𝑣𝑚𝑎𝑥 =
𝐹∙ 𝑙+𝑒 2

2∙𝐸∙𝐼𝑥
                  (133) 

𝛼𝑣𝑚𝑎𝑥 =
30639 ∙  3400 + 200 2

2 ∙ 2,1 ∙ 105 ∙ 33090 ∙ 104
 

𝛼𝑣𝑚𝑎𝑥 = 0,0032° 

 

Podmínka maximálního dovoleného úhlu natočení výloţníku 

𝛼𝑣𝑚𝑎𝑥 ≤  𝛼𝐷𝑣                   (134) 

0,0032° ≤ 0,34° → podmínka dle [16] splněna 

Lze konstatovat, ţe výloţník z hlediska podmínky maximálního dovoleného úhlu natočení 

vyhovuje. 

 

3.11.3 Kontrola průhybu na konci sloupu 

Pro výpočet sloupu respektuji obdobný postup jako v případě výloţníku. Jako zatěţující 

sílu uvaţuji vazebnou reakci 𝐹𝐴𝑥 . 

 

Průhyb na konci sloupu [15] 

𝑦𝑠𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝐴𝑥 ∙𝑏3

3∙𝐸∙𝐼𝑥
                  (135) 

𝑦𝑠𝑚𝑎𝑥 =
93832 ∙  3700 3

3 ∙ 2,1 ∙ 105 ∙ 52046,06 ∙ 104
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𝑦𝑠𝑚𝑎𝑥 = 14,4 𝑚𝑚 

 

Podmínka maximálního dovoleného průhybu 

Před samotným výpočtem je třeba říci, ţe sloup jako takový nelze povaţovat za přímý 

prut proto kontrolu sloupu na průhyb a natočení beru na zřetel pouze jako orientační 

výpočet. 

𝑦𝑠𝑚𝑎𝑥 ≤  𝑦𝐷𝑠                    (136) 

14,4 𝑚𝑚 ≤
3700

500
 

14,4  𝑚𝑚 ≤ 7,4 𝑚𝑚 → podmínka dle [4] nesplněna  

14,4 𝑚𝑚 ≤
3700

250
                  (137) 

14,4  𝑚𝑚 ≤ 14,8 𝑚𝑚 → podmínka dle [16] splněna  

Lze konstatovat, ţe sloup z hlediska podmínky maximálního dovoleného průhybu 

vyhovuje, neboť splňuje podmínku dle normy ČSN 13001-3-1. 

 

3.11.4 Kontrola úhlu natočení konce sloupu 

𝛼𝑠𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝐴𝑥 ∙𝑏2

2∙𝐸∙𝐼𝑥
                  (138) 

𝛼𝑠𝑚𝑎𝑥 =
93832 ∙ 37002

2 ∙ 2,1 ∙ 105 ∙ 52046,06 ∙ 104
 

𝛼𝑠𝑚𝑎𝑥 = 0,0059° 

Podmínka maximálního dovoleného úhlu natočení výloţníku 

𝛼𝑠𝑚𝑎𝑥 ≤  𝛼𝐷𝑠                   (139) 

0,0059° ≤ 0,34° → podmínka dle [16] splněna 

Lze konstatovat, ţe sloup z hlediska podmínky maximálního dovoleného úhlu natočení 

vyhovuje. 

 

3.11.5 Kontrola sloupu na vzpěr 

Pro výpočet vzpěrné stability sloupu uvaţuji sloup jako přímý nosník, který je na jednom 

konci vetknut a jehoţ druhý konec je volný. Výpočet respektuje postup uvedený v [15]. 
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Stanovení štíhlosti prutu 

𝜆 = 𝜋 ∙  
𝐸

𝜎𝑢
                  (140) 

𝜎𝑢 =
𝑅𝑒

ΥM
                   (141) 

𝜎𝑢 =
235

1,15
 

𝜎𝑢 = 204,3 𝑀𝑃𝑎 

𝜆 = 𝜋 ∙  
2,1 ∙ 105

204,3
 

𝜆 = 101 

𝜆 > 𝜆𝑚𝑒𝑧                   (142) 

101 > 99 →coţ znamená, ţe pohybuji v oblasti pruţného vzpěru a dál bude počítáno  

dle Eulera [15] 

Kde: 𝜎𝑢  je mez únosnosti oceli vypočtená dle [17] 

ΥM  je dílčí součinitel spolehlivosti materiálu stanovený na základě druhu 

materiálu dle [17]. 

 

Stanovení kritické síly 

𝐹𝑘𝑟𝑖𝑡 =
𝜋2 ∙𝐸∙𝐼

4∙𝑙𝑟𝑒𝑑
2                  (143) 

𝑙𝑟𝑒𝑑 = 2 ∙ 𝑏                  (144) 

𝑙𝑟𝑒𝑑 = 2 ∙ 3700 

𝑙𝑟𝑒𝑑 = 7400 𝑚𝑚 

𝐹𝑘𝑟𝑖𝑡 =
𝜋2 ∙2,1∙105 ∙52046 ,06∙104

4∙7400 2                  (145) 

𝐹𝑘𝑟𝑖𝑡 = 4924742 𝑁 

 

 

Stanovení kritického napětí 

𝜎𝑘𝑟𝑖𝑡 =
𝐹𝑘𝑟𝑖𝑡

𝐴
                   (146) 

𝜎𝑘𝑟𝑖𝑡 =
4924742

346,83 ∙ 102
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𝜎𝑘𝑟𝑖𝑡 = 142 𝑀𝑃𝑎 

 

Podmínka vzpěrné tuhosti sloupu [15] 

𝜎𝑘𝑟𝑖𝑡 < 𝜎𝑢                   (147) 

142 𝑀𝑃𝑎 < 204,3 𝑀𝑃𝑎 →podmínka splněna 

Lze konstatovat, ţe sloup z hlediska podmínky vzpěrné tuhosti vyhovuje. 

 

3.12  KONTROLA DOBY ÚTLUMU  

U jeřábů s nosníky válcovanými, plnostěnnými nebo skříňovými se doporučuje, 

 aby amplituda odloţením jmenovitého břemena rozkmitaného mostu, klesla uprostřed 

mostu během 15 sekund na maximálně 0,5mm.[4] Výpočet jsem provedl dle [4]. 

 

Stanovení frekvence vlastních kmitů nosníku 

𝑓 =
1

2𝜋
∙  

𝑐𝑜

𝑚𝑟𝑒𝑑
                  (147) 

𝑚𝑟𝑒𝑑 =
𝑞∙(𝑙+𝑒)

2
+

𝑚𝑘

𝑖
                 (148) 

𝑚𝑟𝑒𝑑 =
0,112 ∙ (3400 + 400)

2
+

75

1
 

𝑚𝑟𝑒𝑑 = 287,8 𝑘𝑔 

𝑐𝑜 =
48∙𝐸∙𝐼𝑦

(𝑙+𝑒)3 ∙ 103                  (149) 

𝑐𝑜 =
48 ∙ 2,1 ∙ 103 ∙ 7890 ∙ 104

(3400 + 400)3
∙ 103 

𝑐𝑜 = 144939 𝑁 ∙ 𝑚𝑚1 

𝑓 =
1

2𝜋
∙  

144939

287,8
 

𝑓 = 3,57 𝑠−1 

Kde: 𝑖 je počet nosníků 

              𝐼𝑦  je moment setrvačnosti výloţníku vhledem k ose y. 
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Stanovení doby útlumu 

𝑡𝑡𝑙 =
ln 2∙𝑦𝑠𝑚𝑎𝑥

𝑓∙𝜈
                  (150) 

𝑡𝑡𝑙 =
ln 2 ∙ 6,8

35,7 ∙ 0,12
 

𝑡𝑡𝑙 = 11 𝑠 

Kde: 𝜈 je logaritmický dekrement útlumu nosníku, hodnota zvolena pro nosníky větší 

neţ 1/16 délky, dle [4]. 

 

Podmínka doby útlumu 

𝑡𝑡𝑙 < 𝑡𝑡𝑙𝐷                    (151) 

11 < 15 → podmínka splněna 

Lze konstatovat, ţe výloţník z hlediska podmínky doby útlumu vyhovuje. 

 

3.13  KONTROLA SVARU V KRITICKÉM MÍSTĚ 

Při kontrole ocelové konstrukce je třeba kontrolovat i svarové spoje.  

Po konzultaci se zadávajícím práce kontroluji nejkritičtější místo, a tím je čep, který je 

v místě A (obrázek 24). Postup kontrolního výpočtu jsem realizoval dle [4].  

Pro kontrolu je nutno stanovit základní výpočtovou pevnost materiálu 𝑅𝑓𝑎𝑡 (𝑥) a ta se volí 

podle toho, do jakých provozních a vrubových skupin je jeřáb zařazen. U výpočtu počítám 

se silou 𝐹𝐴𝑥  a to znamená, ţe svar budu kontrolovat pouze na smyková napětí. 

 

3.13.1 Stanovení minimálního smykového napětí ve svaru 

Pro stanovení minimální hodnoty smykového napětí, je třeba uvaţovat pouze zatíţení 

vzniklé od hmotnosti konstrukce nezatíţené jmenovitým břemenem. Postup stanovení 

minimální radiální síly na čep 𝐹𝐴𝑥𝑚𝑖𝑛  vychází z momentové rovnováhy viz. kapitola 3.7.4. 

𝜏𝑚𝑖𝑛 =
𝐹𝐴𝑥𝑚𝑖𝑛

𝐴𝑠č
                  (152) 

𝜏𝑚𝑖𝑛 =
9107 

2513,1
 

𝜏𝑚𝑖𝑛 = 3,6 𝑀𝑃𝑎 
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Výpočet minimální zatěţující síly na čep 

𝐹𝐴𝑥𝑚𝑖𝑛 = 𝐹𝐵𝑥𝑚𝑖𝑛                   (153) 

𝐹𝐴𝑦𝑚𝑖𝑛 − 𝐹𝑝 − 𝑞𝑣 ∙  𝑙 + 𝑒 ∙ 𝑔 − 𝐹𝑘 = 0               (154) 

𝐹𝐴𝑦𝑚𝑖𝑛 = 𝐹𝑝 + 𝑞𝑣 ∙  𝑙 + 𝑒 ∙ 𝑔 + 𝐹𝑘  

𝐹𝐴𝑦𝑚𝑖𝑛 = 1717 + 112 ∙  3,4 + 0,4 ∙ 9,81 + 736 

𝐹𝐴𝑦𝑚𝑖𝑛 = 6628 𝑁 

𝐹𝐵𝑥𝑚𝑖𝑛 =
𝐹𝑝 ∙𝑒2+𝐹𝑘 ∙𝑙+𝑞𝑣∙

 𝑙+𝑒 2

2
∙𝑔−𝑞𝑣∙

 𝑒1 2

2
∙𝑔

𝑏1
               (155) 

𝐹𝐵𝑥𝑚𝑖𝑛 =
1717 ∙ 0,3 + 736 ∙ 3,4 + 112 ∙

 3,4 + 0,4 2

2
∙ 9,81 − 112 ∙

 0,2 2

2
∙ 9,81

1,2
 

𝐹𝐵𝑥𝑚𝑖𝑛 = 𝐹𝐴𝑥𝑚𝑖𝑛 = 9107 𝑁 

 

Výpočet plochy průřezu svaru 

𝐴𝑠č =
𝜋

4
∙ [ 𝑑 + 2 ∙ 𝑎 2 − 𝑑2]                (156) 

𝐴𝑠č =
𝜋

4
∙ [ 70 + 2 ∙ 10 2 − 702] 

𝐴𝑠č = 2513,1 𝑚𝑚2 

Kde:  𝑎 je výška svaru, voleno dle úvahy konstruktéra 

 

3.13.2 Stanovení maximálního smykového napětí ve svaru 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝐴𝑥

𝐴𝑠č
                  (157) 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
93832

2513,3
 

𝜏𝑚𝑎𝑥 = 37,3 𝑀𝑃𝑎 

 

Stanovení poměru mezních napětí 

𝜅 =
𝜏𝑚𝑖𝑛

𝜏𝑚𝑎𝑥
                   (158) 

𝜅 =
3,9

37,3
 

𝜅 = 0,0973 → z toho vyplývá, ţe následující výpočet provádíme pro oblast opětovného 

(míjivého) namáhání. 
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3.13.3 Stanovení výpočtových pevností  

Jeřáb je charakterizován skupinou zatíţení S1, skupinou provozu J4 a skupinou mnoţství 

pracovních cyklů N3. Na základě skupin, do kterých je jeřáb zařazen, jsem dle [4; tab.24] 

stanovil vrubový součinitel K2.  

 

Stanovení základních výpočtových pevností dle [4] 

𝑅𝑓𝑎𝑡 (−1) = 126 𝑀𝑃𝑎. 

𝑅𝑓𝑎𝑡 (0) = 210 𝑀𝑃𝑎 

 

Stanovení výpočtové pevnosti při únavě dle [4]  

𝑅𝑓𝑎𝑡 ,𝑡(𝜅) =
𝑅𝑓𝑎𝑡 (0)

1− 1−
𝑅𝑓𝑎𝑡 (0)

0,75 ∙𝑅𝑚
 ∙𝜅

                 (159) 

𝑅𝑓𝑎𝑡 ,𝑡(𝜅) =
210

1 −  1 −
210

0,75 ∙ 460
 ∙ 0,104

 

𝑅𝑓𝑎𝑡 ,𝑡(𝜅) = 218,9 𝑀𝑃𝑎 

 

3.13.4 Stanovení maximálního dovoleného napětí ve svaru 

𝜏𝑓𝑎𝑡 ,(𝜅)𝑚𝑎𝑥 =
𝑅𝑓𝑎𝑡 ,𝑡(𝜅)

 2
                 (160) 

𝜏𝑓𝑎𝑡 ,(𝜅)𝑚𝑎𝑥 =
218,9

 2
 

𝜏𝑓𝑎𝑡 ,(𝜅)𝑚𝑎𝑥 = 154,8 𝑀𝑃𝑎 

 

3.13.5 Kontrola svaru na maximální dovolené napětí ve svaru 

𝜏𝑓𝑎𝑡 ,(𝜅)𝑚𝑎𝑥 > 𝜏𝑚𝑎𝑥                  (161) 

154,8 𝑀𝑃𝑎 > 37,3 𝑀𝑃𝑎 →podmínka splněna dle [4] 

Lze konstatovat, ţe svar spojující výloţník a otočný čep z  hlediska podmínky 

maximálního dovoleného smykového napětí ve svaru vyhovuje. 
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3.14  SHRNUTÍ KONTROL OCELOVÉ KONSTRUKCE 

Tabulka 8 tabulka výsledků 

Kontrola 
Prvek 

konstrukce 

Naměřená 

hodnota 

Maximální 

dovolená 

hodnota 

Podmínka Statut 

Kontrola 

mezního 

stavu 

pruţnosti 

Výloţník 50,9 MPa 

78,3 MPa 

- Vyhovuje 

Sloup 40,8 MPa - Vyhovuje 

Podpěra 59,6 MPa - Vyhovuje 

Kontrola 

průhybu 

Výloţník 6,86 mm 

7,4 mm ČSN 27 0103 Vyhovuje 

15,2 mm ČSN EN 13001-3-1 Vyhovuje 

Sloup 14,4 mm 

7,4 mm ČSN 27 0103 Nevyhovuje 

14,8 mm ČSN EN 13001-3-1 Vyhovuje 

Kontrola 

natočení 

Výloţník 0,0029° 

0,34° 

ČSN EN 13001-3-1 Vyhovuje 

Sloup 0,0059° ČSN EN 13001-3-1 Vyhovuje 

Kontrola 

doby útlumu 
Výloţník 11 s 15 s ČSN 27 0103 Vyhovuje 

Kontrola 

svaru 

Čep mezi 

výloţníkem a 

sloupem 

37,3 MPa 154,8 MPa ČSN 27 0103 Vyhovuje 

 

 

3.15  KONTROLA OCELOVÉ KONSTRUKCE POMOCÍ MKP 

Dle poţadavku zadávajícího práce, jsem měl za úkol otestovat ocelovou 

konstrukci jeřábu metodou konečných prvků. Cílem pevnostní analýzy v mé práci je 

kontrola prvků konstrukce, které nebyly řešeny „klasickou cestou“ tedy výpočetně  

a také teoretické ověření výsledků, které jsem stanovil při výpočtu ocelové konstrukce. 

Kontrola provedená počítačovou aplikací má nespornou výhodu v tom, ţe výsledky 

dokáţe graficky zobrazit a konstruktér má moţnost nalézt kriticky namáhána místa 

konstrukce.  

Analýzu metody konečných prvků jsem prováděl v softwaru Autodesk Inventor 2013. 
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Okrajové podmínky 

Před samotnou kontrolou je třeba stanovit okrajové podmínky analýzy, to jsou 

záleţitosti, které ovlivňují správnost výstupu. Nejdříve musím zmínit, ţe jsem model 

jeřábu upravil tak, abych zjednodušil výpočet, avšak za současného zachování vazebných 

účinků, které mají vliv na posuzování ocelové konstrukce. Zatíţení zde charakterizuje síla 

F, která je charakterizována součtem nejnepříznivějších kombinací zatíţení a hmotností 

stálého a jmenovitého břemene. Působiště zatěţující síly je patrné z obrázku 36 a síla     

F působí v místě maximálního vyloţení jeřábu. 

Spodní podstavná deska je charakterizována vazbou „pevná“ a simuluje  

tak pevné ukotvení sloupu v betonovém základu budovy. Opěrné kladky jsou zde 

nahrazeny „opěrným bodem“, který má za úkol přenést zatíţení na sloup v místě styku 

kladek a prstence. V tomto místě jsem zvolil vazbu „ideálně“, která dovolí pohyb v jedné 

rovině, přičemţ simuluje valení kladek. U čepu jsem nastavil dotyk vázaným stejně jako  

u všech svařovaných prvků.  

Materiály součástí odpovídají zvoleným materiálům a tedy hodnoty mezí kluzu a pevnosti 

korespondují s hodnotami materiálu 11 375. 

 

3.15.1 Grafický výstup MKP 

Síť modelu 

 

Obrázek 37 síť modelu MKP 
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Kontrola průhybu konstrukce 

 

Obrázek 38 průhyb stanovený analýzou MKP 

 

Napětí Von Mises 

 

Obrázek 39 pohled na namáhání konstrukce 
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Kritická místa podle MKP (napětí Von Mises) 

 

Obrázek 40 kritická místa podle MKP 

 

3.15.2 Výsledky pevnostní analýzy 

Pevnostní analýza odhalila jako nejkritičtější místo konstrukce spojovací čep 

mezi výloţníkem a sloupem. Tento čep jsem ve výpočtové časti neřešil, neboť jsem 

 se věnoval pouze kontrole svaru toho čepu. Na základě MKP je napětí v čepu okolo  

110 MPa, coţ znamená nepříznivý výsledek. Jako řešení bych navrhl vyrobit čep 

z pevnějšího materiálu (např. 11 523), který by jiţ vyhověl trojnásobné bezpečnostní 

podmínce. 

Podstavná deska a ţebrování, které přispívá k lepší stabilitě sloupu, vykazují 

zanedbatelné napětí. 

 

 

 



Diplomová práce 

88 

 

Tabulka 9 výsledky MKP a porovnání s vypočtenými hodnotami 

Analýza Prvek konstrukce Hodnoty MKP  Vypočtené hodnoty 

Napětí 

výloţník 77 MPa 50,7 MPa 

podpěra  65 MPa 59,4 MPa 

sloup 39 MPa 40,6 MPa 

Průhyb výloţník 9,4 mm 6,8 mm 

Lze konstatovat, ţe výsledky výpočtů v počítačové aplikaci jsou obdobné 

 jako ty, stanovené konvenční cestou. Výloţník však vykazuje poměrně velkou odchylku 

zhruba 17 MPa od vypočtených hodnot. Tento rozdíl si vysvětluji nevhodně navrţenou sítí 

modelu, nebo nevhodným zvolením okrajových podmínek, například špatně nastavené 

dotyky apod.  

 

4   TYPIZACE JEŘÁBU 

Dle poţadavku zadávajícího práce, jsem měl za úkol typizovat ocelovou 

konstrukci jeřábu na určitá vyloţení a nosnosti. Předmětem návrhu je sloup, svarové 

spojení výloţníku s čepem, podpěra a výloţník. Postup výpočtu je totoţný, jaký je uveden 

v této diplomové práci viz. kapitola 3. Pro zjednodušení jsem výpočet provedl v softwaru 

Microsoft Excel. 

V tabulce 8 a 9 jsem uvedl nejdůleţitější kritéria, která musí ocelová konstrukce splnit,  

aby mohla bezpečně a efektivně vykonávat účel, pro který byla navrţena (mez pruţnosti 

konstrukce, průhyb konce výloţníku, kontrola vzpěrné stability sloupu). Při návrhu 

konstrukčních variant jsem dbal na bezpečnost práce, ekonomičnost a spolehlivé plnění 

funkcí jeřábu. 

 

Tabulka 10 typizace výloţníku 

Nosnost a 

vyloţení 
Norma Velikost sloupu Materiál 

Kontrola mezniho stavu 

pruţnosti 

Kontrola průhybu 

na konci 

výloţníku 

Kontrola 

natočení na 

konci výloţníku 
Status 

Ϭ [MPa] Ϭdov [MPa] 
ymax 

[mm] 

ydov 

[mm] 

𝜶𝒎𝒂𝒙 

[°]  

𝜶𝒅𝒐𝒗  

[°]  

2t na 5m DIN 1025-3 HEA IPB-I 450 11 375 40,9  78,3 9 19,2 0,003 0,34 Vyhovuje 

2t na 7m DIN 1025-3 HEA IPB-I 450 11 523 56,4 117,7 21,9 27,2 0,005 0,34 Vyhovuje 

2t na 9m DIN 1025-3 HEA IPB-I 550 11 523 71,2 117,7 28,9 35,2 0,005 0,34 Vyhovuje 
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3,2t na 5m DIN 1025-3 HEA IPB-I 450 11 523 70,2 117,7 6,88 19,2 0,002 0,34 Vyhovuje 

3,2t na 7m DIN 1025-3 HEA IPB-I 500 11 523 80 117,7 26,1 27,2 0,006 0,34 Vyhovuje 

3,2t na 9m DIN 1025-3 HEA IPB-I 600 11 523 73,2 117,7 28,7 35,2 0,005 0,34 Vyhovuje 

4t na 5m DIN 1025-3 HEA IPB-I 500 11 523 71,5 117,7 10,9 19,2 0,0039 0,34 Vyhovuje 

4t na 7m DIN 1025-3 HEA IPB-I 550 11 523 86 117,7 25,1 27,2 0,006 0,34 Vyhovuje 

4t na 9m DIN 1025-3 HEA IPB-I 700 11 523 70,6 117,7 28,9 35,2 0,0039 0,34 Vyhovuje 

 

Tabulka 11 typizace sloupů 

Nosnost 

a 

vyloţení 

Norma 
Velikost 

sloupu 
Materiál 

Kontrola 

mezniho stavu 

pruţnosti 

Kontrola sloupu 

na vzpěr 

Rozměry čepu 

a velikost 

svaru 

Kontrola svaru 

čepu 

Status 

Ϭ 

[MPa] 

Ϭkrit 

[MPa] 

Ϭkrit 

[MPa] 

Ϭu 

[MPa] 

Dč 

[mm] 

a  

[mm] 

𝝉𝒎𝒂𝒙 

[MPa] 

𝝉𝒇𝒂𝒕(𝒙)𝒎𝒂𝒙 

[MPa] 

2t na 5m ČSN EN 10210-2 Φ 377x32 11 375 54,6 78,3 81,9 204,3 70 10 50 156,4 Vyhovuje 

2t na 7m ČSN EN 10210-2 Φ 377x32 11 523 82,5 117,7 142 307 70 10 75,5 163,4 Vyhovuje 

2t na 9m ČSN 42 57 15.01 Φ 406x28 11 523 113,32 117,7 169,9 307 70 10 110,5 168,3 Vyhovuje 

3,2t na 

5m 
ČSN EN 10210-2 Φ 377x32 11 523 85,4 117,7 142 307 70 10 78,2 155,7 Vyhovuje 

3,2t na 

7m 
ČSN 42 57 15.01 Φ 457x25 11 523 102,1 117,7 221,5 307 70 10 117,6 158,6 Vyhovuje 

3,2t na 

9m 
ČSN 42 57 15.01 Φ 508x25 11 523 111,5 117,7 276,7 307 100 15 74,9 162,4 Vyhovuje 

4t na 5m ČSN 42 57 15.01 Φ 457x20 11 523 100,8 117,7 226,3 307 70 10 96 164,9 Vyhovuje 

4t na 7m ČSN 42 57 15.01 Φ 457x28 11 523 113,5 117,7 218,6 307 70 10 143,6 157,2 Vyhovuje 

4t na 9m ČSN 42 57 15.01 Φ 508x32 11 523 111,3 117,7 269,2 307 140 20 49,4 161,3 Vyhovuje 

 

5 NÁVRH POHONU OTOČE 

Pro pohon otoče jeřábu bude vyuţita jedna z opěrných kladek. Při volbě 

elektropřevodovky jsem vycházel z potřebného krouticího momentu na výstupní hřídeli 

převodovky, kterým je potřeba překonat pasivní odpory statické i dynamické, zejména pak 

setrvačné síly konstrukce. Celkový moment, který je součtem výše uvedených, 

 se pak redukuje na výstupní hřídel převodovky. Hodnoty silových účinků čerpám 

z kapitoly 3.7. 
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5.1  STANOVENÍ STATICKÝCH PASIVNÍVH ODPORŮ 

Statický odpor v loţisku kladky [1]  

𝑀𝑆𝐿𝑜 =
𝐹𝐵𝑥 ∙ 𝐷𝑝𝑟 +𝑑𝑘𝑙  

𝑑𝑘𝑙 ∙𝑐𝑜𝑠𝛼
∙  𝑒𝑡 + 𝑓č ∙

𝑑č𝑘

2
                 (162) 

𝑀𝑆𝐿𝑜 =
93832 ∙  0,477 + 0,2 

0,2 ∙ 𝑐𝑜𝑠30°
∙  0,7 + 0,015 ∙

0,045

2
  

𝑀𝑆𝐿𝑜 = 380,5 𝑁 ∙ 𝑚 

Kde: 𝑒𝑡  je součinitel valivého tření  

 𝑓č je součinitel čepového tření 

 𝑑č𝑘  je průměr čepu kladky 

 

Statický odpor v loţisku výloţníku [1] 

𝑀𝑆𝐿𝑣 = 𝐹𝐴𝑥 ∙  𝑒𝑡 + 𝑓č ∙
𝑑č𝑣

2
                  (163) 

𝑀𝑆𝐿𝑣 = 93832 ∙  0,7 + 0,015 ∙
70

2
  

𝑀𝑆𝐿𝑣 = 129 𝑁 ∙ 𝑚 

Kde:  𝑑č𝑙  je průměr čepu loţiska výloţníku 

 

Celkový statický moment odporu 

𝑀𝑆 = 𝑀𝑆𝐿𝑜 + 𝑀𝑆𝐿𝑣                  (164) 

𝑀𝑆 = 380,5 + 129 

𝑀𝑆 = 509,5 𝑁 ∙ 𝑚 

 

5.2  STANOVENÍ MOMENTŮ SETRVAČNOSTÍ 

Momenty setrvačnosti jsem stanovil dle [19]. Všechny vypočtené momenty jsou 

redukovány k ose otáčení výloţníku. 

 

Moment setrvačnosti výloţníku  

𝐽𝑣 =
1

3
∙ 𝑚𝑣 ∙ (𝑙 + 𝑒)2                 (165) 
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𝐽𝑣 =
1

3
∙ 425 ∙ (3,4 + 0,4)2 

𝐽𝑣 = 2048,5 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

 

Moment setrvačnosti podpěry  

𝐽𝑝 = 𝑚𝑝 ∙ 𝑒2
2                  (166) 

𝐽𝑝 = 175 ∙ 0,32 

𝐽𝑝 = 15,75 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

 

Moment setrvačnosti jeřábové kočky 

𝐽𝑘 = 𝑚𝑘 ∙ 𝑙2                  (167) 

𝐽𝑘 = 75 ∙ 3,42 

𝐽𝑘 = 867 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

 

Moment setrvačnosti břemene 

𝐽𝑏 = 𝑚𝑗𝑏 ∙ 𝑙2                  (168) 

𝐽𝑏 = 4000 ∙ 3,42 

𝐽𝑏 = 46240 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

 

Redukce momentů 

1

2
∙ 𝐽𝑟𝑒𝑑 ∙ 𝜔2 =

1

2
∙ 𝐽𝑣 ∙ 𝜔2 +

1

2
∙ 𝐽𝑝 ∙ 𝑣´2 +

1

2
∙ 𝐽𝑘 ∙ 𝑣´2 +

1

2
∙ 𝐽𝑏 ∙ 𝑣´2             (169) 

𝐽𝑟𝑒𝑑 = 𝐽𝑣 + 𝐽𝑝 + 𝐽𝑘 + 𝐽𝑏  

𝐽𝑟𝑒𝑑 = 2048 + 16 + 867 + 46240 

𝐽𝑟𝑒𝑑 = 49171 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

 

5.3  STANOVENÍ DYNAMICKÝCH MOMENTŮ 

𝑀𝐷 = 𝐽𝑟𝑒𝑑 ∙ 휀                  (170) 

𝑀𝐷 = 49171 ∙ 0,10472 

𝑀𝐷 = 5149 𝑁 ∙ 𝑚 
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5.4  CELKOVÝ MOMENT POTŘEBNÝ K UVEDENÍ VÝLOŢNÍKU DO 

POHYBU (K OSE OTÁČENÍ) 

𝑀𝐶 = 𝑀𝑆 + 𝑀𝐷                  (171) 

𝑀𝐶 = 509,5 + 5149 

𝑀𝐶 = 5659 𝑁 ∙ 𝑚 

 

5.5  STANOVENÍ SÍLY NA OBVODU POHÁNĚNÉ KLADKY 

𝐹𝑜𝑘𝑙 =
𝑀𝐶

4∙𝐷𝑝𝑟
                   (172) 

𝐹𝑜𝑘𝑙 =
5659

4 ∙ 0,477
  

𝐹𝑜𝑘𝑙 = 2955 𝑁 

 

5.6  STANOVENÍ MOMENTU NA VÝSTUPNÍ HŘÍDELI PŘEVODOVKY 

𝑀𝑘𝑝 = 𝐹𝑜𝑘𝑙 ∙ 𝑑𝑝                   (173) 

𝑀𝑘𝑝 = 2955 ∙ 0,033 

𝑀𝑘𝑝 = 98 𝑁 ∙ 𝑚 

Kde: 𝑑𝑝  je průměr výstupní hřídele převodovky [18] 

 

5.7  KONTROLA OBVODOVÝCH SIL 

𝐹𝑡𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝐹𝑜𝑘𝑙                   (174) 

11786 𝑁 ≥ 2966 𝑁 → podmínka splněna  

 

Maximální třecí síla na obvodu kladky 

𝐹𝑡𝑚𝑎𝑥 = 2 ∙ 𝐹2𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝜇                  (175) 

𝐹𝑡𝑚𝑎𝑥 = 2 ∙ 58931 ∙ 0,1 

𝐹𝑡𝑚𝑎𝑥 = 11786 𝑁 

Kde:  𝐹2𝑟𝑎𝑑  je maximální radiální síla v loţisku kladky 

𝜇 je součinitel smykového tření dle [25] 
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5.8  NÁVRH ELEKTROPŘEVODOVKY  

Na základě znalosti rychlosti otáčení výloţníku jsem stanovil otáčky kladek. 

S vypočtenými otáčkami a vypočteným momentem, potřebným k rozpohybování 

výloţníku, který je redukován na výstupní hřídel převodovky, jsem byl schopen zvolit 

elektropřevodovku. 

Zvolil jsem plochou převodovku firmy NORD a.s. typu SK 1282/02 s elektromotorem 

63s/4.  

Parametry navrţené elektropřevodovky [18] 

Výstupní otáčky:  np = 2,4 ot∙min-1 

Moment převodovky: MNp = 318 N∙m 

Převodový poměr: ip = 546,5 

Výkon elektromotoru: Pel = 0,12 kW 

Otáčky elektromotoru: nm = 1335 ot∙min-1 

 

5.9  KONTROLA MOMENTŮ 

Navrţená převodovka musí umět vyvinout takový moment, který je schopen překonat 

všechny odpory, jenţ brání výloţníku v otáčení. 

𝑀𝑁𝑝 ≥ 𝑀𝑘𝑝                   (176) 

318 𝑁 ∙ 𝑚 ≥ 98 𝑁 ∙ 𝑚 → podmínka splněna 

Lze konstatovat, ţe navrţená převodovka z hlediska kontroly momentu potřebného  

pro otáčení výloţníku s břemenem vyhovuje. 
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ZÁVĚR 

Práce se skládá z několika částí, z nichţ za stěţejní lze povaţovat část 

výpočtovou, kde je početně řešen návrh a kontrola nosné ocelové konstrukce včetně 

loţisek a kotevních šroubů a dále je zde navrţen pohon otoče jeřábu. 

S ohledem na dosaţení co nejefektivnějších konstrukčních rozměrů  

a spolehlivosti konstrukce jsem po zralé úvaze a srovnání vybral jednu ze dvou moţných 

konstrukčních variant, které se objevují v běţné praxi nejčastěji. Hlavními nosnými prvky 

konstrukce jsou sloup, výloţník a podpěra.  

Sloup je navrţen z bezešvé hladké kruhové trubky z nelegované jakostní oceli 

válcované za tepla o rozměrech Φ377 x 32 odpovídající normě ČSN EN 10210-2 

z materiálu 11 375. 

Výloţník je uloţen v soudečkovém loţisku 21314CWJ firmy ZKL a.s. s vnějším 

průměrem 150 mm, které je uloţeno na čepu sloupu. 

Čep má průměr 70 mm a je přivařen k výoţníku koutovým svarem o velikosti 10 mm. 

Výloţník je realizován z HEA IPB-I profilu o velikosti 360 válcovaného za tepla 

z nelegované jakostní oceli. Tyč odpovídá normě DIN 1025-3 a je z materiálu 11 375.  

Podpěra je zhotovena ze stejného polotovaru jako výloţník. 

Jeřáb je kotven k betonovému základu pomocí 8 kotevních šroubů o velikosti  

M 24 z pozinkované oceli třídy 8.8. Šrouby kotví jeřáb pomocí podloţné desky z oceli 

11 373 o tloušťce 40 mm, která je přivařena ke spodnímu konci sloupu. 

Kladkostroj byl zvolen na základě poţadované nosnosti 2000 kg, rychlosti zdvihu 

4 m∙min-1 a také rychlosti pojezdu 20 m∙min-1.Zvolil jsem řetězový kladkostroj firmy ABUS 

a.s. typu ABUS GM 6 2000.4-2/EF 22 se zdvihem aţ 5000 mm, jenţ je ovládaný 

podvěsným ovladačem. K dodávanému příslušenství kladkostroje patří například 

girlandový unášeč proudového vodiče, nebo dojezdové nárazníky. 

O pohon otáčení výloţníku se stará elektromotor napojen na plochou 

převodovku. Oba komponenty jsou dodávány jako jeden celek v podobě  

tzv. elektro-převodovky. Na základě znalosti výstupních otáček převodovky a potřebného 

krouticího momentu, který je potřebný pro překonání odporů bránících v rozpohybování 

výloţníku, jsem zvolil elektro-převodovku firmy NORD a.s. typu SK 1282/02-63S/4. 

Příslušný motor jsem volil na základě převodového poměru. Elektromotor disponuje 

výkonem 0,12 kW a výstupními otáčkami 1335 ot∙min-1. Výstupní otáčky převodovky jsou 

2,4 ot∙min-1, výstupní moment je 318 N∙m a převodový poměr činí 546,5. K otáčení 
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dochází pomocí přenosu třecí síly z pohonné kladky na pojezdový prstenec navařený na 

sloupu. 

Postup výpočtu ocelové konstrukce vychází z normy ČSN 27 0103  

Při navrhování stěţejních prvků jeřábu jsem zohlednil bezpečnost, ale zároveň 

ekonomičnost. Ocelová konstrukce je navrţená s ohledem na trojnásobnou bezpečnost, 

ale například loţiska jsou navrţena s ohledem na poţadavek zadávajícího firmy Strojírny 

a stavby Třinec a.s. na minimální ţivotnost v hodinách (10 000 hod) a při návrhu jsem 

respektoval 20% předimenzování statické únosnosti loţisek, zejména z ekonomických 

důvodů. Ocelová konstrukce byla také kontrolována pevnostně pomocí Metody 

Konečných Prvků. 

Model, kontrola MKP a přiloţená výkresová dokumentace je vyhotovena 

v softwaru AutoDesk INVENTOR 2013. 
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