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the transport of materials using the current state of implementation, the design of grabbing 

systems, their division and their classification by the jaws of the grabber. The background 

research also deals with the description of grab trolleys and the equipment of the whole 

bridge. Out of the existing design a 3D model was created. To verify the construction design, 

control calculations of lifting and travelling mechanism were made with respect to practical 

use. From the 3D model a design documentation of the frame construction and overhead 

crane was created. The final part of the thesis describes the implementation of tests of the 

construction itself. By the means of the final elements of the Autodesk Inventor program, 

the theoretical deformations of the frame construction of a crane model were calculated. The 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ 

Značka Význam použitého znaku jednotka 

P Výkon [kW] 

F Síla [N] 

v Rychlost [m/min] 

Mk Krouticí moment [N∙m] 

𝜔 Úhlová rychlost [rad/min] 

mp Hmotnost pojezdu mostu [kg] 

Fip Inerční síla posuvných hmot kočky [N] 

Fipv Inerční síla posuvných hmot mostu [N] 

g Gravitační zrychlení [m/s2] 

vz,vz Rychlost zdvihu [m/min] 

R2 Poloměr pojezdového kola kočky [m] 

Rv Poloměr pojezdového kola mostu [m] 

rč Poloměr čepu pojezdového kola [m] 

mmax Svislá maximální tíha břemene [kg] 

ikpv Převodový poměr převodovky mostu [-] 

𝑛2𝑣
´  otáčky pojezdových kol mostu [ot/min] 

Pm Výkon motoru [kW] 

nm Otáčky motoru [ot/min] 

Mkm Krouticí moment motoru [mNn] 

𝜌𝑣  Sypná hmotnost [t/m3] 

𝜑 Součinitel rozpětí [-] 

nb Otáčky bubnu [ot/min] 

Db Průměr bubnu [m] 

vz Zdvihová rychlost [m/min] 

ik Převodový poměr kladkostroje [-] 

ikp Převodový poměr převodovky navíjení a pojezdu kočky [-] 

k Koeficient ostatních rotujících hmot [-] 

z2,4 Zuby ozubeného kola [ks] 

z1,3 Počet chodů šnekového kola [ks] 

𝜂 𝑠 Účinnost převodu [-] 

𝜂 𝑙 Účinnost kluzných ložisek [-] 

𝜔𝑚 Úhlová rychlost motoru [rad/min] 

𝜔2 Úhlová rychlost bubnu (hřídele) [rad/min] 

P2 Výkon na bubnu [kW] 

Mk2 Krouticí moment na bubnu [N.m] 

𝑛2
´  Otáčky bubnu; Otáčky pojezdových kol kočky [ot/min] 

𝐹𝑚𝑎𝑥 Maximální navíjecí síla [N] 

𝜂 𝑘  Účinnost kladkostroje [-] 

𝑛𝑝𝑟 Počet nosného průřezů lan [-] 

𝜂𝑐;𝑐𝑣 Účinnost celková [-] 
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𝑀𝑅 Moment rozběhu [N∙m] 

𝑀𝑆𝑇 Statický moment [N∙m] 

𝑀𝑖  Inerční moment [N∙m] 

𝜂𝑏 Účinnost bubnu [-] 

𝐽 Součtový moment setrvačnosti [kg∙m2] 

𝜀1,2,𝑣 Úhlové zrychlení motoru [rad.s-2] 

𝐽1 Moment setrvačnosti kotvy elektromotoru [kg∙m2] 

𝐽2 Moment setrvačnosti rotujícího bubnu [kg∙m2] 

𝐽3 Moment setrvačnosti rot. hmoty na hřídeli [kg∙m2] 

𝐽𝑏 Moment setrvačnosti bubnu [kg∙m2] 

𝑅𝑏 Poloměr bubnu [m] 

𝑚𝑘 Hmotnost kladky [kg] 

𝑚 Hmotnost břemene [kg] 

𝑚𝑏 Hmotnost bubnu [kg] 

𝐷𝐾𝑝𝑚 Průměr kola pojezdu kočky [m] 

𝐷𝐾𝑝𝑚𝑣 Průměr kola pojezdu mostu [m] 

𝑣𝑝𝑚 Rychlost pojezdu kočky [m/min] 

𝑣𝑝𝑚𝑣 Rychlost pojezdu mostu [m/min] 

𝜒 Přídavné odpory [-] 

𝑓č Čepové tření [-] 

𝑒 Valivé tření [m] 

𝑀𝑅2 Moment rozběhu pojezdu kočky [N∙m] 

𝑀𝑆𝑇2 Statický moment pojezdu kočky [N∙m] 

𝑀𝑣 Moment působící větrem [N∙m] 

𝑀𝑖𝑝 ;  𝑀𝑖𝑝𝑣 Inerční moment posuvných hmot kočky; mostu [N∙m] 

𝑀𝑖𝑟2 ;  𝑀𝑖𝑟𝑣 Inerční moment rotačních hmot kočky; mostu [N∙m] 

𝑚𝑐𝑣 Hmotnost celku (most+kočka) [kg] 

𝐽𝑝𝑜𝑗2 Moment setrvačnosti rotujících hmot kočky [kg∙m2] 

𝐽𝑝𝑜𝑗𝑣 Moment setrvačnosti rotujících hmot mostu [kg∙m2] 

w Odpor pojezdových kol kočky [N] 

wv Odpor pojezdových kol mostu [N] 

𝑚𝑐 Hmotnost celku (kočka) [kg] 

𝑡𝑟 Čas rozběhu [s] 

𝑀𝑅𝑣 Moment rozběhu pojezdu mostu [N∙m] 

𝑀𝑆𝑇𝑣 Statický moment pojezdu mostu [N∙m] 

mp Hmotnost pojezdu [kg] 

  



 

11 

 

1. ÚVOD 

Úvod seznamuje s problematikou přenosu materiálu pomocí zařízení zvaným 

„DRAPÁK“. Dále bude následovat popis rozložení drapáků podle čelistí a využití v praxi. 

Práce také obsahuje popis ovládání jednolanových a dvoulanových drapáků a schémata 

uspořádaní bubnů v jeřábové kočce. Dle zadání se práce také zabývá konstrukcí mostových 

drapákových jeřábů. 

Hlavním úkolem bylo repasovat zařízení ze stávající konstrukce na konstrukci novou, 

která odpovídá požadavkům Institutu dopravy. Práce je doplněna o fotografie popisující 

postupnou výrobu nového prototypu. Celý strojek byl zkreslen a vymodelován do 3D 

v programu Autodesk Inventor. V práci nalezneme potřebný výpočet, aby se zjistilo, na jaké 

maximum lze strojek zatížit. Práce bude zakončena výpočtem pomocí MKP.  

 

2. ANALÝZA DOPRAVY SYPKÝCH MATERIÁLŮ 

2.1 Drapáky 

Sypké materiály můžeme dopravovat v nádobách nebo pomocí drapáků. Drapák je 

zařízení, které se upevňuje na konec lanového vedení a slouží k automatickému nabírání 

břemene. Pomocí drapáku lze efektivněji překládat a dopravovat materiál, dosáhne se tím 

značných časových a ekonomických úspor. Používají se především pro sypký nebo také pro 

kusový materiál Obr 1. Na rozdíl od nádob, drapáky nabírají materiál svými čelistmi. 

Drapákové mechanismy jsou také používány na „odkusování“ části zeminy. Za působení 

své vlastní váhy, vnikají do rozrušovaného materiálu. Existuje více možností, jak pomocí 

drapákového mechanismu nabírat materiál. Ty budou vysvětleny v dalších podkapitolách.  

 

Obr 1 - drapák ve spalovně odpadu 
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2.2 Rozdělení drapákových mechanismů 

Podle způsobu ovládání lze drapáky rozdělit na dvě skupiny – na drapáky ovládané 

motorem s hydraulickým nebo mechanickým pohonem a drapáky lanové. Tato lana se 

navíjejí na bubny, které se nachází mimo drapákovou soustavu. Podobně je 

tomu u  motorových drapáků. Ty jsou poháněny hydraulickými válci nebo elektromotorem 

přímo v soustavě drapáku. Lanový drapákový mechanismus může být jednolanový 

a dvoulanový. Rozdíl a způsob navíjení na bubny je popsán v kapitole 2.3. [1], [4] 

 Drapáky jednolanové: 

o čelisti jsou ovládány pouze jedním lanem Obr 2. Tímto lanem 

jsou zároveň otevírány čelisti bez použití navíjecích bubnů, což 

umožnuje toto zařízení zavěsit na klasický jeřábový hák. 

Nevýhodou těchto drapáků je samovolné otáčení kolem vlastní osy. 

o tento způsob provedení je vhodný pro rychlou změnu z přepravy 

kusových břemen na přepravu sypkých hmot.  Zavírací mechanismus 

využívá pomocné lano, kterým se ovládá odjištění táhla. Poté se 

drapák vyprázdní. 

o nevýhodou je konstrukční výška a delší pracovní doba. 

 

 

Obr 2 – schéma jednolanového drapáku 

 Drapáky dvoulanové – jednoúčelové pouze pro dopravu sypkých materiálů: 

o dvoulanové mechanismy Obr 3 mají lana, které se využívají 

na zavírání/otevírání a lana, které zajišťují zdvih a spouštění břemene 
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o dvoulanové drapáky se obvykle používají u jeřábů dimenzovaných do 

5 tun  

o vybavení jeřábové kočky je rozdílné od jednolanového 

v počtu bubnů, více je popsáno v kapitole 2.3 ovládání lanových 

drapáků. 

 

Obr 3 – schéma dvoulanového drapáku 

 Drapáky motorové: 

o motorové drapáky jsou ovládány pomocí motorů, který je umístěn 

přímo v konstrukci drapáku a kromě navíjejícího lana je přiveden 

také kabel vedení (elektřina), který je při zdvihu namotáván 

na samostatný buben Obr. 5 

o čelisti mohou být ovládány několika způsoby - mechanickými  

převody (řemen, řetěz, ozubené kola), kombinací  

mechanicko–hydraulickými Obr 4, hydraulickými nebo také 

pneumatickými systémy Obr 5. 

 

 

Obr 4 – schéma mechnicko-hydraulického drapáku 
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Obr 5 – schéma hydraulického drapáku 

 

2.3 Rozložení ovládání lanových drapáků 

Jednolanový mechanismus:  

 

Ovládání je zajištěno jedním nebo dvojicí lan, které drapák zavírají a zároveň také 

spouští. Není tedy zapotřebí zařízení s více navíjecími bubny. Tento drapák se používá tam, 

kde je zapotřebí střídavě překládat sypké nebo kusové materiály. Drapák dosedá otevřený 

na materiál, při dosednutí se spojí hlava drapáku s příčníkem. Při zdvihu se zavírají čelisti 

díky propojení táhel, přemístí se materiál na požadované místo a vyprázdní se tahem 

za pomocné lanko. Rychlost otevírání čelistí se reguluje olejovými tlumiči. Druhá 

varianta vyprázdnění jednolanového drapáku je po dosednutí, kdy se uvolní lano, čímž se 

uvolní dolní a horní příčníky a při dalším zvednutí drapáku se čelisti rozevírají a drapák se 

vyprazdňuje. [4] 

 

Dvoulanový mechanismus: 

Tíha plného i vyprázdněného drapáku je přenášena na lanech ve vertikálním směru.  

 zavírací lana - při povolení lana se drapák vlastní tíhou rozevírá 

 přídržné lana - na lanech je přenášená tíha vyprázdněného drapáku, tak 

i s materiálem ve směru vertikálním - nahoru a dolů  

Z toho vyplývá, že pojezdová kočka musí mít dva navíjecí bubny. Zavírání zajišťuje 

jeden buben, který ovládá lana zavírací. Druhý buben zajišťuje manipulaci s materiálem 

a zdvih drapákového mechanismu. [5] 
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Mechanické rozložení zdvihacího ústrojí dvoulanového:  

Souvislého nebo nezávislého otáčení bubnů můžeme docílit jednomotorovým 

zdvihacím ústrojím Obr 6 nebo také dvoumotorovým ústrojím. 

 

Obr 6 - jednomotorové zdvihací ústrojí 

 

Zavírací buben je v jednomotorovém uspořádání vždy poháněn motorem napřímo, 

zatímco u bubnu přídržného je pro zajištění otáčení zapotřebí planetové nebo výsuvné 

spojky. Uspořádání s dvěma motory a mechanickým čelním diferenciálem je 

na obrázku Obr 7. Oba bubny jsou poháněny motorem M1. Zavírací buben je poháněn přes 

diferenciál a přídržný je poháněn napřímo. Je-li poháněn čistě motor M2, je poháněn pouze 

buben a zavírací, který způsobí zavírání/otvírání drapáku. 

 

Je-li motor M2 v klidu, drapák se spouští nebo navíjí bez toho, aby se otevíral či zavíral. 

Jsou-li v chodu oba dva motory, vzniká pohyb, při kterém se drapák zvedá/spouští a zároveň 

se zavírá/otevírá. Záleží na směru otáčení motorů. 

 

Zvedané břemeno můžeme rozložit do obou motorů relativně stejně, proto můžeme 

motor dimenzovat na 55 – 60 % z celého břemene. [5] 
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Obr 7 – dvoumotorové zdvihací ústrojí 

 

2.4 Rozdělení podle čelistí drapáku 

Čelisti dělíme podle počtu na dvoučelisťové a vícečelisťové. 

Čelisti jsou:   

 lopatové plné 

 lopatové mřížované 

 chapadlové 

 klešťové 

Podle překládaného materiálu můžeme volit drapáky určené pro sypké hmoty nízké 

zrnitosti nebo pro kusový materiál 

2.5 Volba čelistí 

Dle potřeby překládacího výkonu je nutno určit objem materiálu naplněného drapáku, 

kdy se nesmí zapomenout: 

 odkud bude materiál nabírán 

 charakteristika nabíraného materiálu 

 zrnitost a řezný odpor materiálu 
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Toto platí zejména u menších drapáků. Malé drapáky obtížněji překonávají nabírání 

a rozrušování materiálu. 

 

Čelisti se dělí na dvě podskupiny. Do první skupiny řadíme drapáky dvoučelisťové a do 

druhé skupiny můžeme zařadit vícečelisťové sestavy. 

 

Čelisti mají provedení na více použití. Provedení pro přemístění sypkých materiálů se 

používají čelisti plné lopatové Obr 11, druhou podobnou variantou pro sypké materiály 

s větším zrnem nebo také pro materiály, které jsou pod vodní hladinou, se požívají 

mřížované lopaty Obr 12, dalším provedením jsou vícečelisťové drapáky např. klešťové 

nebo čelisti chapadlové a tyto varianty se používají na materiál kusový (dřevěné polena, 

předvalky trubek nebo ingoty určené ke kování).  

 

Tyto vícečelisťové mechanismy se používají ve spalovnách odpadu na kypření 

a nakládání odpadu do pecí, také na těžko nabíratelné kusové materiály. 

 

 dvoučelisťové Obr 8 

o plné lopaty – nabírání sypkého materiálu Obr 11 

o mřížované lopaty – nabírání sypkého materiálu s větší zrnitostí Obr 12 

o klešťové – nabírání kusových materiálů  

 

 

 vícečelisťové Obr 8 

o klešťové 

o polypové 

 

Obr 8 – dvoučelisťové drapáky [6] 
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Drapáky se používají v různých průmyslových odvětvích. Můžeme vidět drapákový 

mechanismus ve stavebnictví při demoličních pracích nebo při samotné stavbě, také se 

setkáváme se zemědělskými drapáky, drapáky určenými pro manipulaci s bloky nebo již 

dříve zmíněnými v komunálním odpadu.  

 polypový drapák Obr 9 

o kovošrot  

o komunální odpad 

o manipulace s bloky 

 

 

Obr 9 -  vícečelisťové drapáky [8] 

 

 klešťové Obr 10 

o stavební průmysl 

o demoliční práce 

o třídící práce 

o zemědělské práce 

 

 

Obr 10 -  klešťové drapáky [8] 
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 dvoučelisťové Obr 11 

o stavebnictví 

o strojírenství 

o báňský průmysl  

 

Obr 11 -  dvoučelisťové drapáky [8] 

 dvoučelisťové (mřížové) Obr 12 

o Podvodní manipulace 

o Koše pro manipulaci potravin 

 

 

Obr 12 -  mřížové drapáky [8] 

  



 

20 

 

3. DRAPÁKOVÉ JEŘÁBY 

3.1 Jeřáby drapákové 

Stavba drapákových jeřábů je obdobná stavbě běžných mostových jeřábů viz 

kapitola3.2, jiná je pouze drapáková kočka Obr 13. V případě použití jednolanového 

drapáku je kočka obdobná klasické jeřábové kočce. 

3.2 Jeřáby mostové – kritéria 1-6 

Mostové jeřáby slouží k přemístění břemen, stavějí se od nosnosti 1 až 500 tun a pro 

maximální rozpětí 40 m. Tyto jeřáby se nejčastěji používají v dílnách k montáži konstrukcí., 

v zakrytovaných halách, skladištích, skládkách a nádvořích. Při občasném provozu bývají 

pojezdové rychlosti jeřábu maximálně 40 m/min. Při silném provozu bývá rychlost vyšší. 

Jeřáby s obyčejnou kočkou mají dva nosník, kde obvykle po vrchních pásech pojíždí 

jedna maximálně dvě kočky. Více koček může pojíždět zároveň vedle sebe, jen když má 

jeřáb více nosníků. Z literatury vychází toto rozložení [5]: 

 

1. Čtyřnosníkový most uzavřený normální 

 Nejběžnější nejpoužívanější typ 

 Kočka pojíždí nahoře 

 Nízká nosnost a rozpětí (nosníky válcové) 

 Vyšší nosnost a rozpětí (nosníky příhradové) 

Výhody:  

 tuhá konstrukce pro malé a velké zatížení 

 Konstrukčně hospodárné 

Nevýhody:  

 vysoká stavební výška 

 Vysoký průjezdný profil 

 Rozpětí do 30 m 

Použití:  

 dílenské, montážní a nádvorní 
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2. Čtyřnosníkový most uzavřený, tvar obdélníkový 

 Obdélníkový tvar mostu 

 Pojezd nad jízdní dráhou konstrukce mostu 

 Pojezd kočky po horních pásech nosníků 

 Příhradová konstrukce 

Výhody: 

 Nižší dráha jeřábu než předešlá konstrukce 

Nevýhody:  

 Vysoký průjezdový profil 

 Vysoká váha pojezdového mostu než předešlá konstrukce 

Použití: 

 Nádvorní jeřáby s rozpětím do 20 m 

 

3. Čtyřnosníkový most uzavřený, kočka mezi nosníky 

 Kočka pojíždí dole mezi nosníky na spodních pásech nosníků 

 Konstrukce je podobná předešlé konstrukci 

Výhody: 

 Malá stavební výška 

 Vhodné do stísněných prostor 

 Vysoký světlý prostor pod jeřábem 

Nevýhody: 

 Nosníky namáhané krutem, kočka je mimostředná 

 Vysoká hmotnost 

Použití:  

 Občas jako nádvorní nebo dílenské jeřáby 

 

4. Dvounosníkový most s kočkou uvnitř 

 Kočka pojíždí uvnitř mostu 

 Příčně spojené nosníky rozestavěné na větší vzdálenost 

 Přenosy tlaků kočky přechází do hlavních nosníků 

 Obdélníkový tvar mostu uspořádán nad jeřábovou kočkou 

Výhody:  

 Dobrá tuhost ve vodorovném směru 
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Nevýhody:  

 Asi o 25 % větší hmotnost než u první konstrukce 

Použití:  

 Díky své tuhosti pro jeřáby s vyšším rozpětím než 30 m 

 

5. Čtyřnosníkové mosty otevřené 

 Hlavní nosníky jsou plnostěnné 

 Lávka jsou níže položeny 

 Lávkové příhradové nosníky tvoří zároveň zábradlí 

Výhody:  

 nízká průjezdová výška 

 Jednoduchá konstrukce 

Nevýhody: 

 Nízká tuhost konstrukce 

Použití: 

 Pro nízké nosnosti a rozpětí cca 16 m 

 

6. Dvounosníkový most skříňový 

 Tvar nosníků je obdélníkový, většinou svařovaný 

 Lávky jsou umístěny po stranách, nízko položeny 

 Konce nosníků jsou uzpůsobeny pro válcová ložiska 

Výhody: 

 Jednoduchá konstrukce 

 Tuhost konstrukce 

 Nízký průjezdový profil 

 Příznivá stabilní výška 

Nevýhody: 

 Těžší než ostatní varianty 

Použití: 

 Dílenské, montážní a běžné využití 

 

Všechny tyto varianty jsou typizovány v tabulkách, podle potřeby se volí požadované 

rozměry z tabulek. 

 



 

23 

 

 

Obr 13 – mostový drapákový jeřáb  

 

3.3 Řízení drapákových jeřábů 

Drapákové jeřáby se ovládají z kabiny nebo koše pro řidiče. Tyto kabiny a koše bývají 

často upevněny na jeřábovém mostě. Je-li velká podjezdová vzdálenost (literatura uvádí přes 

20 m), tak se kabina nebo koš pro jeřábníka umístí přímo na rám pojezdového 

vozíku (kočku) Obr 14. Takto umístěná kabina zkracuje dojezdovou vzdálenost kočky, 

proto se kabina umísťuje pod lávkový nosník. Tímto se zvětší dojezdová dráha kočky.  

 

Obr 14 -  kabina pod kočkou 

 

Toto konstrukční řešení však má své nevýhody, protože se nesymetricky zatíží most 

jeřábů. Vykompenzuje se vyosením osy drapáku na stranu od kabiny, tím zajistíme 

souměrný tlak na oba nosníky, tak aby byl relativně stejný. Obr 15. 
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Obr 15 – vyrovnání těžiště  

 

Podle normy ČSN 270010 – jsou mostové jeřáby drapákové typizovány podle nosnosti  

5 t., 12.5 t., 16 t. 

 

Předepsaný výkon D mostového drapákového jeřábu často udáváme v tunách za hodinu. 

Pracovní rychlost a nosnost závisí na předepsaném výkonu. 

 

Výkon drapákového jeřábu je závislý na obsahu drapáku a době jednoho cyklu. 

Doba jednoho cyklu je závislá na pracovních rychlostech a vzdálenosti dopravy materiálu. 

Proto může být objem drapáku navyšován. Pracovní rychlosti se musí navyšovat úměrně se 

snižující se hmotností drapáku a naopak, aby se dosáhlo potřebného výkonu. Obvykle se volí 

pracovní rychlosti zdvihu nebo pojezdu kočky a mostu. Pro krátké vzdálenosti se spíše 

využívá vysoká nosnost a vysoké pracovní rychlosti zdvihu. Pro velké vzdálenosti se 

používají nízké nosnosti a vysoké rychlosti pojezdu, kombinuje se s pásovým dopravníkem. 

Musí se najít nejhospodárnější řešení, k tomu je však zapotřebí mnoho zkušeností z provozu. 

 

Rychlosti zdvihu drapákových koček jsou dle literatury (díl 3) 20÷60 m/min. Vlastní 

váha drapáku je brána jako polovina celkové nosnosti mostového drapákového jeřábu.  
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3.4 O drapákových kočkách 

Kočka je mechanismus určený k pohybu drapáku naplněného určitým množstvím 

sypkých materiálů - popel, štěrk, písek atd. 

 

Kočka je volena podle drapáku. Na hák se zavěšují jednolanové a motorové drapáky. 

Proto při aplikaci těchto drapáků nemusí být speciální kočka. Používá se klasická jeřábová 

kočka, avšak u motorového musí být doplněn buben kabelový. 

 

Pouze u drapáků dvoulanových je speciální konstrukce kočky, která má více bubnů 

různě ovládaných. Tyto kočky pak nazýváme drapákovými kočkami. 

 

Nosnost drapákové kočky není jen materiál nabraný, ale také samotná váha drapáku. Je 

řada typizovaných drapákových koček, které se skládají z normalizovaných dílů. 

U mostových jeřábů jsou normalizované nosnosti mostů na 5, 12.5 a 16 tun. U jiných 

drapákových jeřábů, např. přístavní otočné nebo visuté drapákové kočky, je 

dána řada nosnosti: 2; 3,2; 4;5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16 a 20 tun.  

 

Dle velikosti drapáků je nutno zvolit základní řadu obsahů v m3: 

0,5; 0,63; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5 
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Obr 16 -  herní automat 

4. DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU JEŘÁBU 

4.1 Stávající stav 

Použili jsme hrací automat Obr 16, který slouží k vyzvednutí 

předmětu z místa A (prostoru automatu) a přesunutí tohoto předmětu do místa B (otvor pro 

vyjmutí výhry). Tento automat se skládá z pojezdové konstrukce a konstrukce samotného 

automatu a elektroniky. 

 

4.2 Postup práce 

Zařízení bylo vizuálně prohlédnuto a byly prozkoumány jeho funkce.  Dále bylo 

odpojeno z elektrické sítě a začala jeho demontáž. Nejdříve byl automat odkrytován, aby 

mohla být odmontována veškerá elektronika (zářivky, přívodní kabely, uzemnění 

z kostry), po odšroubování lišty pro zářivky mohlo být vytaženo zařízení ze skříně automatu. 

Vytažený pojezdový mechanismus můžeme vidět na fotografii Obr 17. Mechanismus byl 

dále rozebrán. Pomocí digitálního posuvného měřítka a metru byly všechny součásti 
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změřeny a zakresleny. Následně byly tyto nákresy použity při vytváření nového 

mechanismu. 

 

 

Po překreslení kočky a konstrukce drapáku byla demontována konstrukce mostu od 

pojezdové kočky a pojezdové dráhy Obr 18. Pojezdová konstrukce byla opět 

zkreslena a vymodelována v programu Autodesk Inventor. Obr 19.  

 

Obr 17 – polypový drapák vč. zdvihacího mechanismu a pojezd kočky 

 

Obr 18 – pojezd mostového jeřábu 



 

28 

 

 

 

Podle modelu byla vytvořena výkresová dokumentace, která je v příloze bakalářské 

práce. Podle této dokumentace byl vytvořen funkční vzorek. Model a jeho současný stav byl 

zdokumentován, pak byl tento dokument odeslán pod hlavičkou VŠB – TUO na Úřad 

průmyslového vlastnictví, kde byl zaevidován jako průmyslový vzor s názvem „Zdvihací 

zařízení s polypovým drapákem“. 

  

 

Obr 19 – model mostového jeřábu 
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5. KONTROLNÍ VÝPOČTY 

5.1 Rozdělení kontrolních výpočtů 

Kontrolní výpočty jsou rozděleny do více skupin. Hlavním úkolem bylo zkontrolovat 

zdvihový mechanismus a pojezdové ustrojí. Vedoucím práce bylo rozhodnuto, že 

konstrukce bude zatížena a ověří se výpočtem. 

5.2 Kontrolní výpočet zdvihacího ustrojí 

Kontrolní výpočet byl zaměřen na zdvihací zařízení. Po jeho změření bylo zařízení 

vymodelováno dle skutečných rozměrů. Výpočty jsou odvozeny z naměřených součástí 

a měly by odpovídat skutečnému chování stroje. 

 

5.3  Schéma zvedacího mechanismu 

Dle skutečného modelu jeřábu byl vytvořen schématický Obr 20, na kterém lze dobře 

vidět a stanovit počet nosných lan. Z tohoto schématu je jasné, že se nejedná o kladkostroj. 

Z obrázku je jasně vidět, že převodový poměr nevzniká a je roven 1.  

 

Obr 20 – schéma zvedacího mechanismu 
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Mechanismus se skládá z lanového bubnu, který je na Obr 20 označen číslem (1) 

a dvou kladek. Jedna kladka je pevně uchycena ke konstrukci (3) a druhá kladka (2), je 

připevněna k pohyblivému členu. Při dojezdu drapáku na zem či na zvedaný materiál se 

uvolní lano a vypne se otáčení bubnu pomocí spínače. Zapne se zavírání čelistí. Zpětné 

otáčky znovu napnou lano, kladka se vrátí do původní polohy a znovu sepne spínač zdvihu. 

Při dojezdu drapáku ke kočce se zvedne koncový člen. Ten zastaví zdvih a uvede do 

pohybu pojezdové zařízení. Na Obr. 21 lze vidět, jak přesně prochází lano kladkovým 

systémem. 

 

  

Obr. 21 - 3D model pojezdového zařízení 

  

5.4 Motor zdvihacího mechanismu 

Ze štítku nalepeného na motoru, který se nachází v kočce, byly zjištěny údaje o výrobci 

a sériové číslo motoru. Výrobce je CROUZET MOTORS a sériové číslo motoru je 

82800850. Poslední dvoučíslí určuje, kolik motor dává impulsů a kolik má kanálových 

snímačů. Pro určení mechanických vlastností lze využít katalogový list bez snímačů. Podle 

napětí a otáček se jedná o řadu 828008 a na Obr. 22 je zachycena fotka štítku a možnost 

výběru na stránkách firmy CROUZET MOTORS. V příloze bakalářské práce je také 

přiložen katalog od výrobce, ve kterém se dají vyčíst údaje, které byly dále v práci využity. 

Hlavní údaje, které byly použity do výpočtu, jsou výkon motoru Pm = 31 W => 0,031 kW, 

otáčky motoru nm = 4000 ot/min, krouticí moment motoru Mkm = 70 mN∙m = 0,07 N∙m. 
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Obr. 22 – údaje o motoru Crouzet Motors [6] 

5.5 Převodovka 

Převodový systém se skládá ze šnekového jednochodého ozubeného kola, kde 

délka šneku je 20 mm a druhého ozubeného čelního kola s počtem zubů 24 a průměrem 

kola 25,9 mm.  

 

Při modelování převodového kola bylo vycházeno ze známých hodnot. Hodnoty, které 

byly použity na výpočet převodového poměru převodovky, je počet zubů ozubeného 

kola a počet chodů šnekového kola (5.5.1).  

 

 ikp =
z2

z1
=

24

1
= 24   (5.5.1) . 
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5.6 Krouticí moment, výkon, otáčky, převody 

Jednotlivé krouticí momenty, výkony a otáčky, které prochází převodovým systémem, 

jsou zaznamenány v této kapitole, aby mohly být použity při kontrole jednotlivých částí 

zdvihacího mechanismu. A jsou zakresleny na Obr 23 pro lepší přehlednost, kde číslo (1) je 

šnekové kolo, číslo (2) je ozubené kolo, číslo (3) je kluzné ložisko, které je v tomhle 

schématu dvakrát a nakonec číslo (4) je navíjecí buben. Základní kóty, zde znázorňují 

skutečné naměřené hodnoty, které se pak objevují ve výpočtech. 

 

Otáčky bubnu byly určeny ze vzorce (5.6.1), který vychází z převodového poměru. 

 

 ikp =
nm

n2
,  →   n2

, =
nm

ikp
=  

4000

24
= 166,6 ot/min  (5.6.1) . 

 

Krouticí moment na výstupní hřídeli byl zjištěn z odvozeného vztahu (5.6.4), do kterého 

použijeme vzorec (5.6.3), který vychází ze vzorce (5.6.2). Tyto vzorce byly použity 

z literatury [2] a všechny popisy vstupních ztrátových účinností jsou popsány 

v seznamu použitých hodnot.  

Obr 23 – schéma převodu zdvihacího zařízení 
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 P = F ∙ v = Mk ∙ ω  (5.6.2) . 

 

 Pm = Mkm ∙ ωm ;  P2 = Mk2 ∙ ω2  (5.6.3) . 

 

 

Mk2 = Pm ∙ 𝜂 s ∙ 𝜂 l ∙
1

ω2
=  

= Mkm ∙ 𝜂 s ∙ 𝜂 l ∙
ωm

ω2
=  

= Mkm ∙ 𝜂 s ∙ 𝜂 l ∙ ikp = 

Mk2 = 0,07 ∙  0,8 ∙ 0,9 ∙ 24 = 1,2096 N ∙ m 

(5.6.4) . 

 

Kroutící moment, který vyplynul při modelování ozubeného převodu v Autodesk 

Inventoru, je bez ztráty na ložiscích. Pro ověření, zda výpočet vycházející z Autodesk 

Inventoru je přesný a zda bylo kolo namodelováno správně, je dokázáno ve vzorci (5.6.6) 

a vychází z výkonu (5.6.5) převedeného na hřídel. 

 𝑃2
, = 𝑃𝑚 ∙ 𝜂 𝑠 = 0,031 ∙ 0,8 = 0,0248 kW = 24,8 W (5.6.5) . 

 

 P2
, = Mk2

, ∙ ω2 →  Mk2
, =   

P2
,

2 ∙ π ∙
n2

,

60

=   
24,8

2 ∙ 3,14 ∙
166,6

60

= 1,422 N ∙ m (5.6.6) . 

 

Výkon působící na bubnu má ztrátu také v kluzných ložiscích, tyto ztráty 

jsou přepočteny vzorcem (5.6.7). 

 

 𝑃2 = 𝑃𝑚 ∙ 𝜂 𝑠 ∙ 𝜂 𝑙 = 0,031 ∙ 0,8 ∙ 0,9 = 0,02232 kW = 22,32 W (5.6.7) . 

 

Do bakalářské práce byly přidány obrázky, na kterých lze vidět, jak vypadá modelované 

ozubené soukolí jednoduchého ozubeného převodu. Na Obr 24, je ozubené soukolí 

zakrytováno. Model přesně neodpovídá skutečností, ale ozubení početně vychází správně, 

jen s nepatrnou odchylkou.  
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Obr 24 – modelování zubeného soukolí a jeho zakrytování v kočce 

 

5.7 Výpočet zdvihové rychlosti 

Jsou známé otáčky bubnu (více v kapitole 5.6). Pomocí vzorce (5.8.1)(5.7.1) použitého 

z literatury [3] lze vyjádřit rychlost navíjení lana na buben.  

 

 

𝑛2
´ =

ik ∙ vz 

π ∙ Db
 →  vz =  

𝑛2
´ ∙ π ∙ Db 

ik
=  

166,6 ∙ 3,14 ∙ 0,0197 

1
= 

 

= 10,305 m ∙ min−1 
 

(5.7.1) . 

5.8 Kontrola rychlosti zdvihu přes otáčky motoru 

Pro kontrolu je použit podobný vzorec jako v kapitole 5.7. Jsou do něj dosazeny otáčky 

motoru z kapitoly 5.4 převodový poměr převodovky z (5.5.1). Vzorec (5.8.1) byl také použit 

z literatury [3]. 

  

 vzs =  
nm ∙ π ∙ Db 

ik ∙ ikp
=  

4000 ∙ 3,14 ∙ 0,0197 

1 ∙ 24
= 10,3 m ∙ min−1   (5.8.1) . 
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6. KONTROLA MOTORU 

6.1  Navíjecí síla 

Maximální síla, kterou zvládne buben navíjet bez pomoci kladkostroje, je 

vyjádřena vzorcem (6.1.1) a znázorněna Obr. 25.  

 

 Mk2 = Fmax ∙
𝐷𝐵

2
→ Fmax =

2 ∙ Mk2

DB
=

2 ∙ 1,2096

0,0197
= 122,8 N   (6.1.1) . 

 

Ze zjištěné síly lze vyjádřit, jaké maximální břemeno je možné přes daný navíjecí 

mechanismus vytáhnout. Ve vzorci (6.1.2) je vyjádřena maximální tíha břemene, která lze 

daným motorem zvedat. Do tohoto vzorce zasahuje účinnost kladkostroje a počet nosných 

lan. Protože se nejedná o kladkostroj, počet průřezů nosných lan a účinnost kladkostroje 

nabývá hodnoty 1. 

 

 Fmax =
Q

npr ∙ η k
→ Q =  Fmax ∙ npr ∙ η k = 122,8 ∙ 1 ∙ 1 = 122,8 N   (6.1.2) . 

 

 

Obr. 25 – zatížení bubnu 
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Maximální tíha břemene, kterou je motor schopen vytáhnout je 112,8 N =>  

mmax = 11,2 kg. Hmotnost prázdného drapáku je 0,568 kg, hmotnost zvedaného břemene je 

2 kg.  

 

Bylo rozhodnuto, že se dále bude počítat s hmotností břemene 3 kg. Motor by dle 

výpočtů měl břemeno bez problémů vytáhnout.  

 

6.2 Doba rozběhu 

Doba rozběhu má význam u jednoho rychlostního pohonu, což je v daném případě 

motor, který je použit v sestavě. Motor překonává statický moment (6.2.2) a dynamický 

moment (6.2.3). Tyto momenty se sčítají a vyjádří se jako moment rozběhu, který je 

vyjádřen vzorcem (6.2.1). Do statického momentu zasahuje celková účinnost ηc, která se 

skládá z účinnosti kladkostroje ηk, účinnosti bubnu ηb a z účinnosti šnekového převodu ηs 

a to vše je vyjádřeno i hodnotově ve vzorci (6.2.4). Do statického výpočtu také zasahuje 

celkový převodový poměr, který se skládá z převodového poměru kladkostroje 

a převodového poměru převodovky (6.2.5). 

 

 MR = MST + Mi  = 0,0158 + 1,6949 ∙ 10−3 = 0,01749 N ∙ m (6.2.1) . 

 

 MST =
m ∙ g ∙ Db

2 ∙ ic ∙ ηc

 =
3 ∙ 9,81 ∙ 0,0197

2 ∙ 24 ∙ 0,76
 = 0,0158 N ∙ m (6.2.2) . 

 

 Mi = J ∙ ε = 1,2146 ∙ 10−5 ∙ 139,55 = 1,6949 ∙ 10−3 N ∙ m (6.2.3) . 

 

 ηc = η𝑘 ∙ ηb ∙ ηs  = 1 ∙ 0,95 ∙ 0,8 = 0,76 (6.2.4) . 

 

 ic = ik ∙ ikp = 1 ∙ 24 = 24 (6.2.5) . 
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Dynamický výpočet se skládá ze součtu všech momentů setrvačnosti (6.2.6), které do 

soustavy vnáší kotva elektromotoru J1, rotace bubnu J2 (6.2.7) a rotující hmota na hřídeli J3 

(6.2.9). Z Autodesk Inventoru byla převzata hodnota hmotnosti bubnu 0,007 kg. Moment 

setrvačnosti kotvy elektromotoru je hodnota, kterou udává katalog výrobce. Katalog udává 

J1 = 110 g∙cm2 => 0,11.10-4 kg∙m2. Moment setrvačnosti rotace bubnu do sebe zahrnuje 

vzorec (6.2.8). Moment setrvačnosti rotujících částí Mk je nulový, protože mechanismus 

nemá kladnici. 

 

 J = J1 + J2 + J3  = 0,11 ∙ 10−4 + 1,472 ∙ 10−9 +  6,643 ∙ 10−7

= 1,1665 ∙ 10−5 kg ∙ m2 
(6.2.6) . 

 

 

 J2 = Jb ∙ (
nb

nm
)

2

∙
1

ηs
  = 6,79 ∙ 10−7 ∙ (

166,6

4000
)

2

∙
1

0,8
  = 1,472 ∙ 10−9 kg ∙ m2 (6.2.7) . 

 

 

 Jb = mb ∙ Rb
2  = 0,007 ∙ (

0,0197

2
)

2

 = 6,79 ∙ 10−7 kg ∙ m2 
(6.2.8) . 

 

 

 J3 =
(m + mk) ∙ v2

4 ∙ π2 ∙ nm
2 ∙ ηc

=
(3 + 0) ∙ 10,3052

4 ∙ π2 ∙ 40002 ∙ 076
= 6,643 ∙ 10−7 kg ∙ m2 (6.2.9) . 

 

 

Celková dobá rozběhu u elektromotoru bývá 1 až 6. Rozběh elektromotoru je 3 s. 

 

 ε1 =
ωm

tr
 =

2 ∙ π ∙ nm

60 ∙  tr
=

2 ∙ π ∙ 4000

60 ∙  3
= 139,55  rad ∙ s−2 (6.2.10) . 

 

Motor dokáže uzvednout zatížení 3 kg.  
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7. POJEZDOVÉ ZAŘÍZENÍ KOČKY 

7.1 Schéma a rozložení 

U pojezdu kočky je použity stejný motor jako u zdvihového mechanismu. Motor je také 

uložen v kočce a převodový systém je stejný jako u zdvihacího zařízení. Na schématickém 

Obr 26 lze vidět, jak je pojezdové zařízení uspořádáno a kde číslo (1) je šnekové kolo, číslo 

(2) je ozubené kolo, číslo (3) je kluzné ložisko, které je v tomto schématu dvakrát a nakonec 

číslo (4) jsou pojezdová kola. Základní kóty zde znázorňují skutečné naměřené hodnoty, 

které jsou dosazeny do výpočtů.  

 

Hmotnost kočky je 2,172 kg - Obr. 27, hmotnost drapáku byla položena mimo váhu.    

 

 

 

Obr 26 - pojezdové zařízení kočky 
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Obr. 27 – hmotnost kočky 

 

7.2 Rychlost pojezdu 

Otáčky kol pojezdu byly určeny ze stejného vzorce (7.2.1) jako u zdvihacího zařízení, 

který vychází z převodového poměru. 

 

 ikp =
nm

n2
,  →   n2

, =
nm

ikp
=  

4000

24
= 166,6 ot/min   (7.2.1) . 

 

 

Z otáček pojezdového kola bylo pomocí vzorce (7.2.2) zjištěna rychlost pojezdu kočky. 

 

 
n2

, =
vpm 

π ∙ DKpm
 →  vpm =  n2

, ∙ π ∙ DKpm = 166,66 ∙ 3,14 ∙ 0,0245

= 12,821 m. min−1 
 

(7.2.2) . 

7.3 Kontrola motoru 

Motor musí překonávat pasivní odpory valivého a čepového tření, také vliv větru, který 

ve výpočtech zanedbáváme, protože naše soustava nebude tomuto vlivu vystavena. Dále 

musí překonávat inerční moment (7.3.3). Hmotnost celku se bude označovat mc, což je rovno 

hmotnosti kočky, která byla zvážena na digitální váze s výslednou hmotností 2,172 Kg. Tato 

hmotnost bude využita při výpočtu dynamické síly (7.3.4).  Odpor pojezdových kol je 

označen rovnicí (7.3.1). 
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w =
(m + mc) ∙ g

R
 ∙ (e + fč ∙ rč) ∙ χ =

=
(3 + 2,172) ∙ 9,81

0,0245
2

 ∙ (0,0007 + 0,02 ∙ 0,005) ∙ 2,5

=  
50,73

0,0122
 ∙  8 ∙ 10−4 ∙ 2,5 = 8,282 N 

(7.3.1) . 

 

Kontrola motoru na rozběh probíhá tak, že motor musí mít dostatečně velký krouticí 

moment, aby překonal inerční momenty, případné poryvy větru, které zanedbáváme.  

 

 MR2 = MST2 ± Mv + Mip + Mir2 = 

= 5,562 ∙ 10−3 ± 0 + 2,471 ∙ 10−4 + 1,995 ∙ 10−3 = 7,804 ∙ 10−3  N ∙ m  
(7.3.2) . 

 

 

Moment rozběhu MR2 (7.3.2) se skládá z momentu statického MST2 (7.3.5), dále 

z inerčního momentu značeného Mip (7.3.3), inerčního moment rotačních hmot Mir2 (7.3.6) 

a momentu působícího větrem MV, který v našem případě zanedbáváme.  

  

 
Mip =

Fip ∙ R2

ikp ∙ ηc
=

0,368 ∙
0,0245

2
24 ∙ 0,76

= 2,471 ∙ 10−4 N ∙ m  
(7.3.3) . 

 

 

 Fip = (m + mc) ∙
vpm

60 ∙ tr
= (3 + 2,172) ∙

12,821

60 ∙ 3
= 0,368 N  (7.3.4) . 

 

 

 
MST2 =

w ∙ R

ikp ∙ ηc
=

8,282 ∙
0,0245

2
24 ∙ 0,76

= 5,562 ∙ 10−3 N ∙ m  
(7.3.5) . 

 

 

 Mir2 = Jpoj2 ∙ ε2  (7.3.6) . 
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Jpoj2 je moment setrvačnosti rotujících hmot (7.3.6), které jsou redukovány na hřídeli 

motoru. Do výpočtu momentů setrvačnosti bude zahrnut pouze moment setrvačnosti hřídele 

motoru, který uvádí výrobce v katalogu, který je přiložený v příloze bakalářské práce 

a zbývající vlivy jsou nahrazeny koeficientem k = 1,3. Hodnota ε2 je vyjádřena vzorcem 

(7.3.7) a následně je dosazena do vzorce (7.3.8). 

 

 ε2 =   
π ∙ nn

30 ∙ tr
 (7.3.7) . 

  

Po dosazení do vzorce dynamického momentu je vzorec následovný. 

 

 Mir2 =
k ∙ J1 ∙ π ∙ nn

30 ∙ tr
=

1,3 ∙ 0,110 ∙ 10−4 ∙ 3,14 ∙ 4000

30 ∙ 3
= 1,995 ∙ 10−3 N ∙ m  

(7.3.8) . 
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8. POJEZD MOSTU JEŘÁBU 

8.1 Motor pojezdu mostu jeřábu 

Velkým pojezdovým zařízením je myšlen pojezd zobrazený na Obr 18, který má větší 

poloměr pojezdového kola a také má silnější motor s více otáčkami. U daného výrobce 

motoru (K. A. G. Hannover), byl nalezen katalog k motoru DC-Motor M42x30/I (24V), 

který je součástí přílohy a na Obr 28 je vidět štítek daného motoru. [9] 

8.2 Schéma a rozdělení 

Na schématu Obr 30 je vidět pod číslem (1) šnekové jednochodé ozubené kolo, číslo (2) 

je ozubené kolo, číslo (3) jsou pojezdová kola, která jsou poháněna motorem DC-Motor 

M42x30/I (24V), poháněno je pouze horní soukolí. Na spodní soukolí je přenášen krouticí 

moment pomocí gumového řemene. Tuto skutečnost lze vidět na Obr. 29 nebo ve výkresové 

dokumentaci. Číslo (4) kluzné ložisko je v tomto schématu čtyřikrát. Na obrázku Obr 31 lze 

vidět převod krouticího momentu pojezdu mostu. 

  

Obr 28 – štítek motoru 

Obr. 29 – gumový řemen 



 

43 

 

 

 

 

 

8.3 Pojezd mostu 

Otáčky kol pojezdu byly určeny ze stejného vzorce (7.2.1) jako u zdvihacího zařízení, 

který vychází z převodového poměru. Změnou ve výpočtu je počet zubů ozubeného 

kola a otáčky motoru. Ozubené kolo má 22 zubů. Motor má otáčky 3100 ot/min. 

Obr 31 – převod pojezdu mostu 

Obr 30 – schéma pojezdu mostu 
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 ikpv =
𝑧4

z3
  =

22

1
= 22 (8.3.1) . 

 

 ikpv =
nm

n2v
,  →   n2v

, =
nm

ikpv
=  

3100

22
= 140,9 ot/min  (8.3.2) . 

 

 

Z otáček pojezdového kola byla pomocí vzorce (8.4.1) zjištěna rychlost pojezdu mostu.  

 

 
n2v

, =
vpmv 

π ∙ DKpmv
 →  vpmv =  n2v

, ∙ π ∙ DKpm = 140,9 ∙ 3,14 ∙ 0,0285

= 12,609 m ∙ min−1 
 

(8.3.3) . 

8.4 Kontrola motoru mostu 

Kontrola motoru probíhá stejně jako u pojezdu jeřábové kočky. Jsou zde rozdílné 

motory a převod. Motor musí překonávat pasivní odpory valivého a čepového tření, také vliv 

větru, který ve výpočtech zanedbáváme, protože naše konstrukce nebude tomuto 

vlivu vystavena. Dále musí překonávat inerční monent (8.4.5). Hmotnost celku se bude 

označovat mcv, což je rovno hmotnosti kočky, která byla zvážena na digitální váze 

s výslednou hmotností 2,172 kg a hmotnosti pojezdu 1,8 kg. Tato hmotnost bude využita při 

výpočtu dynamické síly Fipv (8.4.6).  Odpor pojezdových kol je vyznačen rovnicí (8.4.2). 

 

 mcv =  mk + mp  =  2,172 + 1,8 = 3,972 kg (8.4.1) . 

 

 

w𝑣 =
(m + mcv) ∙ g

R
 ∙ (e + fč ∙ rč) ∙ χ =

=
(3 + 3,972) ∙ 9,81

0,0285
2

 ∙ (0,0008 + 0,02 ∙ 0,05) ∙ 1,7

=  
68,39

0,01425
 ∙ (0,0018) ∙ 1,7 = 14,68 N 

(8.4.2) . 

 

Kontrola motoru na rozběh probíhá, tak že motor musí mít dostatečně velký krouticí 

moment, aby překonal inerční momenty, případné poryvy větru. 

 

 
MRv = MSTv ± Mv + Mipv + Mirv

= 0,0132 ± 0 + 4,318 ∙ 10−4 + 1,406 ∙ 10−3

= 0,01503  N. m  

(8.4.3) . 
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 Moment rozběhu MRv (8.4.2) se skládá z momentu statického MSTv (8.4.7), dále 

z inerčního moment posuvných hmot Mipv (8.4.5), inerčního moment rotačních hmot Mirv 

(8.4.8) a momentu působícího větrem MV, který v našem případě zanedbáváme.  

 ηcv =  ηs ∙  ηl = 0,8 ∙ 0,9 = 0,72  (8.4.4) . 

  

 
Mipv =

Fipv ∙ R𝑣

ikpv ∙ ηcv
=

0,48 ∙
0,0285

2
22 ∙ 0,72

= 4,318 ∙ 10−4 N ∙ m  
(8.4.5) . 

 

 Fipv = (m + mc2) ∙
vpmv

60 ∙ tr
= (3 + 3,972) ∙

12,609

60 ∙ 3
= 0,48 N  (8.4.6) . 

 

 
MSTv =

w ∙ R𝑣

ikp ∙ ηcv
=

14,68 ∙
0,0285

2
22 ∙ 0,72

= 0,0132 N ∙ m  
(8.4.7) . 

 

 Mirv = Jpojv ∙ εv  (8.4.8) . 

 

Jpojv je moment setrvačnosti rotujících hmot (8.4.9), které jsou redukovány na hřídeli 

motoru. Do výpočtu momentů setrvačnosti bude zahrnut pouze moment setrvačnosti hřídele 

motoru, který uvádí výrobce v katalogu, který je také přiložený v příloze bakalářské práce 

a zbývající vlivy jsou nahrazeny koeficientem k = 1,3. Hodnota εv je vyjádřena vzorcem 

(8.4.9) a následně je dosazena do vzorce (8.4.10). 

 

 εv =   
π ∙ nn

30 ∙ tr
 (8.4.9) . 

  

Po dosazení do vzorce dynamického momentu je vzorec následující. 

 

 Mirv =
k ∙ J1 ∙ π ∙ nn

30 ∙ tr
=

1,3 ∙ 0,100 ∙ 10−4 ∙ 3,14 ∙ 3100

30 ∙ 3
= 1,406 ∙ 10−3 N. m  

(8.4.10) . 
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9. NÁVRH KONSTRUKCE 

9.1 Spojení čtvercových tyčí 

Konstrukce byla navrhnuta ve více variantách. U první varianty byl navržen plech, který 

opisoval trajektorii podstavy konstrukce, a do ní byla přišroubována pojezdová kola. První 

varianta byla pro nedostatečnou tuhost zamítnuta.  

 

Další varianta byla navržena tak, aby se vytvořila dvě okna z čtvercových jäkl 

profilu a k tomuto oknu byl přivařen plech, na kterém bylo přichyceno čtyřmi šrouby 

pojezdové kolo, náhled na Obr 32 

 

 

Po konzultaci s konstruktéry ve firmě Vaněk - Strojní výroba s.r.o. byla konstrukce 

znovu předělána, aby se zamezilo nebezpečí úrazu z otevřeného profilu. 

Byla vytvořena varianta na Obr 33, kde bylo navrženo uložení čtvercových jäkl profilu tak, 

aby vytvářelo uzavřený profil. Spojení čtvercových jäkl profilu je svařovací metodou 135 

(MAG). 

 

Obr 32 – varianta s plechem 
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Hmotnost konstrukce – drapák váží 0,56 kg, kočka váží 2 kg, pojezd váží 1,8 kg, jäkl 

profily váží 28,9 kg, 4x pojezdové kolo váží 0.902 kg. Celková hmotnost konstrukce je 36,86 

kg. Konstrukce nemá konečnou podobu Obr. 34. Byla tvořena jedním velkým svařeným 

oknem, na obrázku je značeno (1) a tato velká okna jsou k sobě spojena distančními jäkly, 

na obrázku značena (7) a (8). Dále je na obrázku vidět pojezd mostu pod číslem (10), 

kočka je pod číslem (9). Polypový drapák, který pomocí magnetu přidržuje materiál, je 

na Obr. 34 znázorněno pod číslem (11). 

Obr 33 – konečná varianta 

Obr. 34 – varianta konstrukce jeřábu 
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V únoru 2016 byl proveden konečný konstrukční návrh 3D modelu zdvihacího zařízení, 

tj. dvounosníkového mostového jeřábu s polypovým drapákem a v březnu 2016 

byla zpracována výrobní výkresová dokumentace, výkresová dokumentace ocelové rámové 

konstrukce, která byla na základě této dokumentace svépomocí vyrobena. 

 

Obr 35 – konečná varianta 

9.2 Kompletace funkčního vzorku 

V první polovině měsíce dubna 2016 započalo sestavování funkčního modelu s názvem 

„Mostový jeřáb s polypovým drapákem“ dle zpracované výkresové dokumentace jeřábové 

kočky, dvounosníkového mostu jeřábu a ocelové rámové konstrukce. Obr 36 deklaruje 

činnost při kompletaci funkčního vzorku. 

 

Obr 36 – kompletace funkčního vzorku 

Obr 37 zobrazuje současný stav rozpracovanosti realizovaného funkčního 

vzorku dvounosníkového mostového jeřábu s polypovým drapákem, který je osazen řídící 

jednotkou a nezbytné elektronické prvky, které byly v následujícím období namontovány 

na konstrukci, umožní řízeným způsobem uchopovat, zdvíhat a odkládat kusové břemeno 

prostřednictvím tříčelisťového drapáku. 



 

49 

 

Dle požadavku obsluhy lze pohybovat jeřábovým mostem a kočkou ve dvou vzájemně 

kolmých horizontálních rovinách.

 

Obr 37 - stav rozpracovanosti 

Při kompletaci byla učiněna změna zakrytování ovladače. Podle výkresové 

dokumentace byl vytvořen kryt ovladače, který byl vypálen z plechu laserovým obráběním. 

Do plechu bylo vygravírováno logo Institutu Dopravy Obr 38. 

 

Obr 38 – zakrytování joysticku 
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Dále pak byl na funkční vzorek namontován mincovník, bez kterého by zařízení 

nevykonávalo svou naprogramovanou činnost. Tento prvek není obsažen ve výkresové 

dokumentaci, protože v původním záměru s ním nebylo počítáno. Obr 39. 

 

Obr 39 – umístění mincovníku 

9.3 Ovládání stroje 

Stroj po zapojení do elektrické sítě najel do předprogramované počáteční hodnoty. 

Zastavil svou činnost a hlásil chybu přístroje. Do zařízení byly zapojeny pouze potřebné 

komponenty zajišťující chod mechanismu. 

 

Řídící jednotka na Obr 40 má naprogramované různé hrací režimy, které se opakují 

v cyklech, než vyprší finanční limit. 

 

Zařízení, jehož ovládání je zajištěno joystickem, bylo přepnuto do herního módu. Pohyb 

je zajištěn ve dvou osách po dobu 60 sekund. Poté následuje automatické nabrání břemene, 

které pokračuje automatickým vyložením v nulovém bodě.  

 

Obr 40 – řídící jednotka 
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10.  ZATÍŽENÍ KONSTRUKCE 

Konstrukce je zatížena 120 N. Vedoucím bakalářské práce bylo rozhodnuto, že zatížení 

není vysoké a proto byl proveden 5. bod zadání pouze metodou konečných prvků (dále jen 

„MKP“). Na přiložených obrazcích je vidět teoretická deformace pojezdového zařízení 

a samotné konstrukce. 

 

10.1 Postup výpočtu MKP 

Výpočet byl proveden ve studentské verzi programu Autodesk Inventor 2014. Pro 

samotný výpočet je nezbytné vytvořit síť na ploše celého modelu, která má trojúhelníková 

oka. Síť musí být jednoduchá a řídká, aby nevznikaly ve výpočtu zbytečné chyby. Síť 

na Obr. 41. 

 

 

Obr. 41 – vytvořená síť  

Do výpočtu byla zahrnuta pouze samotná konstrukce. Všechny ostatní komponenty 

byly v tomto výpočtu potlačeny. Výpočet byl nasimulován na dvě kritické varianty zatížení. 

Byly tedy nastaveny následující okrajové podmínky. Na nohy konstrukce byly přidělány 

pevné vazby. Vrchní část konstrukce byla zatížena maximální silou, která 

byla získána z výpočtu (6.1.2), což činí 122,8 N. Do programu je zadáváno 120 N.  

 

U první varianty byla síla zatížení rozdělena na polovinu na obě pojezdové kolejnice 

přesně do středu. Maximální napětí, které vzniklo v této variantě je 15,52 MPa, viz Obr 42.  
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Obr 42 – maximální napětí a deformace pojezdové dráhy 

 Maximální průhyb můžeme vidět na Obr 43. Jedná se o 0,127 mm, což by nemělo 

dělat problém i při opakovaném průjezdu mostu. Deformace nebude trvalá. Na obrázku lze 

barevně rozlišit maximální a zároveň kritická místa. Ve skutečnosti se konstrukce nebude 

takto prohýbat. Obrázek je pouze orientační. 

 

 

Obr 43 – maximální posun 
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Druhá varianta zatížení je v jednom z rohu konstrukce, kde působí maximální zatížení 

120 N na jednu stojnu. Maximální napětí na Obr 44 není příliš vysoké a má maximální 

hodnotu 2,09 MPa.  

 

 

Obr 44 – maximální napětí v rohu vč. deformace konstrukce 

Na Obr 45 lze vidět teoretickou deformaci konstrukce. Z hodnot, které vzešly 

z výpočtu, může byt konstatován maximální posun konstrukce při zatížení 120 N o  

0,006 mm. 

 

Obr 45 – maximální posun v rohu 
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10.2 Grafické znázornění deformace pojezdu 

Při grafickém výpočtu celého pojezdového zařízení lze výrazně vidět deformace celého 

pojezdového zařízení. Součást je složitá a program některé komponenty nedokázal 

propočítat, proto vznikaly kolize, které lze na Obr. 46 a Obr. 47 zřetelně vidět. Na obrázcích 

můžeme pozorovat kritické místa, kde vznikají maximální napětí a lze také na obrázcích 

pozorovat průhyb konstrukce. Fyzikální hodnoty se mohou lišit od fyzikálních hodnot 

používaných při analýze MKP v jiném programu. 

 

 

 

Obr. 47 – deformace boční pohled 

Obr. 46 – deformace z podhledu 
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11. ZÁVĚR 

Výsledkem této bakalářské práce je vytvořený funkční prototyp, který dokáže 

manipulovat s materiálem. Před tímto prototypem byla vytvořena výkresová dokumentace, 

která obsahuje celkovou sestavu stroje až na drobné odchylky způsobené výrobním 

procesem. Výkresová dokumentace obsahuje svařovanou konstrukci ze čtvercových 

a obdélníkových jäklů z materiálu 11 320.0. Dále sestavný výkres jeřábové kočky 

a mostu jeřábu. Kontrola zdvihového mechanizmu určila, že motor v kočce je schopen 

uzvednout břemeno o hmotnosti 12,2kg. Otáčky navíjecího bubnu dosahují 166,6 ot/min 

a rychlost zdvihu břemene je 10,3 m/min. Těch samých otáček dosahují pojezdová 

kola jeřábové kočky. Momenty rozběhu jsou bez problémů překonávány. Rychlost 

pojezdu kočky vychází na 12,8 m/min. Pojezd mostu mostového jeřábu překonává odpor 

působící na pojezdová kola 14,68 N. Rychlost pojezdu mostu dosahuje 12,6 m/min. 

Na konstrukci mostového jeřábu vzniká maximální napětí v ohybu 15,52 MPa maximální 

průhyb činí 0,127 mm.  

 

Vyrobený prototyp bude dále sloužit při vyučování předmětu Jeřáby 

k lepšímu pochopení manipulace s materiálem. Na vyrobeném prototypu budou moci 

studenti simulovat kolizi příčení a mohou navrhnout zabezpečení proti této kolizi.  
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13. SEZNAM PŘÍLOH 

13.1 Seznam výkresové dokumentace 

č. dokumentu   č. sestavy 

Sestavný výkres mostového jeřábu ZIZ0009-KC-S2  -  BC-V2-S2 

Výkres svařované konstrukce  ZIZ0009-KC-S1  -  BC-V2-S1 

Sestavný výkres pojezdové kočky ZIZ0009-KC-K1  -  BC-V2-K1 

Sestavný výkres dn. jeřábový most ZIZ0009-KC-P1 -   BC-V2-P1 

Kusovník svařované konstrukce  ZIZ0009-KC-SK  - BC-V2-SK 

 

13.2 Seznam přiložených dokumentů 

Katalog výrobce Crouzet Ø 42 mm 22 to 52 Watts 22 W Part number 82800801 

Katalog výrobce K.A.G Motor_M42x30_24V 

CD – ROM s digitální verzí bakalářské práce 

 


