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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

NOVOTNÝ, T. Návrh malého jeřábu pro nosnost 1,5 t. : bakalářská práce, Ostrava: 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra aplikované mechaniky, 2017, 

Vedoucí práce: Podešva, J.

Bakalářská  práce  se  zabývá problematikou návrhu malého samostavitelného jeřábu 

z hlediska  kinematiky  zvedání  jeřábové  konstrukce  a  statického  posouzení  vybraných 

konstrukčních  uzlů  při  zatížení  břemenem  a  vlastní  tíhou.  V  úvodu  je  popsána 

problematika návrhu takovýchto mobilních jeřábů a koncepční řešení složeného mobilního 

a rozloženého pracovního stavu. Na jejím základě je pak zjednodušeně popsána kinematika 

zvedání  jeřábu  jako  mechanické  soustavy.  Při  pracovním  stavu  jsou  pak  posouzeny 

vybrané konstrukční uzly z pohledu statického namáhání pro případ zatížení břemenem a 

vlastní  tíhou konstrukce  analytickým výpočtem a  využitím norem,  které  udávají  nutná 

řešení.   Jsou dále popsány další vlivy, jež na návrh konstrukce mají potenciální dopady.

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS

NOVOTNÝ,  T.  Draft  Of  a  Small  Crane  With  1.5  Ton  Load  Bearing  Capacity  :  

bachelor thesis Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Applied Mechanics, 2017, Thesis head: Podešva, J.

This bachelor thesis deals with the issues of designing a small self-erecting crane from 

the  standpoint  of  kinematics  concerning  the  unfolding  of  the  crane  body  and  static 

evaluation of  key structure nodes under the combined load of a burden and the intrinsic 

weight of the crane itself.  The introduction describes various issues of designing these 

mobile cranes and a conceptual solution of the crane's folded mobile and erect working 

state. Based on this, the thesis describes the kinematics of the erection process in simplified 

form. Then, selected construction nodes of the structure in the working (erect) state are 

evaluated  from  statics  point  of  view  under  the  aforementioned  combined  load  using 

analytical solution as well as standards that prescribe required solutions. Other factors that 

could impact the design process also briefly mentioned.
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Seznam použitých značek a symbolů

Veličina Jednotka Význam veličiny

dV3 [mm] Vodorovná vzdálenost od čepu C ke konci Výložníku 3

dV4 [mm] Vodorovná vzdálenost od čepu C ke konci Výložníku 3

fy [MPa] Mez kluzu materiálu

fu [MPa] Mez únosnosti materiálu

frd,č [MPa] Návrhová mez únosnosti materiálu čepu dle fy/γRm 

frd,m [MPa] Návrhová mez únosnosti materiálu profilů dle fy/γRm 

GV3 [N] Tíhová síla Výložníku 3

GV4 [N] Tíhová síla Výložníku 4

GT1 [N] Tíhová síla Dílu 1 věže

GT2 [N] Tíhová síla Dílu 1 věže

l [mm] Délka vzpěry 14

L7 [N] Síla v Laně 7

lD1 [mm] Celková délka Dílu 1

lD1 [mm] Celková délka Dílu 2

lV3 [mm] Délka Výložníku 4

lV4 [mm] Délka Výložníku 4

MRd [Nmm] Návrhový ohybocý moment

p [mm] Vzdálenost mezi čepy  B a M

pot [MPa] Tlak při otlačení čepu

q [mm] Délka vzpěry 15

s [mm] Vzdálenost os čepů B a L

S13 [N] Síla v Táhle 13

sosčA [mm] Vzdálenost osy čepu A od osy profilu věže

sosčB [mm] Vzdálenost osy čepu b od osy profilu věže

sv [mm] Délka hrany profilu věže

tv [mm] Tloušťka profilu věže

vJ [mm] Vzdálenost osy čepu Válce 16 od Styčné plochy Dílu 1
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vPčA [mm] Vertikální vzdálenost kotvy P od čepu A 

vvčC [mm] Vzdálenost styřné plochy Dílu 2 od čepu C

Wo [mm3] Průřezový modul čepu v ohybu

α [°] Vychýlení hydraulického válce 16 od Dílu 1

β [°] Vychýlení Vzpěry 14 od Dílu 1

γm [-] Obecný součinitel spolehlivosti

γRm [-] Součinitel spolehlivosti materiálu

γspb [-] Dílčí součinitel spolehlivosti čepového spoje, vícestřižný

γspm [-] Dílčí součinitel spolehlivosti pro ohybový moment

γsps [-] Dílčí součinitel spolehlivosti čepového spoje ve smyku

ε [°] Rozvor Dílu 1 a Dílu 2

φ1 [°] Natočení Dílu 1 od horizontu

φ2 [°] Natočení Dílu 2 od horizontu

φ3 [°] Natočení Výložníku 3 od horizontu

φ4 [°] Natočení Výložníku 4 od horizontu

φ5 [°] Natočení Táhla 5 od horizontu

φ6 [°] Natočení Vzpěry 6 od horizontu

φ7 [°] Natočení Táhla 7 od horizontu

φ8 [°] Natočení Vzpěry 8 od horizontu

φ9 [°] Natočení Lana 9 od horizontu

φ10 [°] Natočení Lana 10 od horizontu

φ11 [°] Natočení Lana 11 od horizontu

φ13 [°] Natočení Táhla 13 od horizontu

φ14 [°] Natočení Vzpěry 14 od horizontu

φ15 [°] Natočení Vzpěry 15 od horizontu

φ16 [°] Natočení Hydraulického válce 16 od horizontu

σo [MPa] Napětí v ohybu čepového spoje

τS [MPa] Střihové napětí čepu
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1. ÚVOD

Jeřáby jsou již  v dnešní  době nepostradatelnou součástí  rozvoje lidské společnosti, 

ať již ve stavebnictví, kde je jejich uplatnění součástí jednorázových projektů a nemají tak 

permanentní využití na jednom konkrétním pracovišti, tak i v industriálních a logistických 

oblastech,  kde  se  tento  typ  strojů  instaluje  jakožto  stálá  součást  výrobního  procesu 

či přesunu výrobků a zboží mezi skladovacími prostory a dopravními prostředky. Jejich 

design  je  rozmanitý  vzhledem  ke  specifickým  požadavkům,  které  nastávají  potřebou 

kompromisu mezi prostorovou náročností, dosahem a nosností.

Tato bakalářská práce se zabývá jeřáby využívanými ve stavebnictví, kde zpravidla 

členíme jeřáby na věžové a ramenové. Ramenové jeřáby zpravidla využívají konstrukci, 

která ze základny či vozidla přímo vede nosné rameno. To může být pevné, které je složené 

z příhradových a nosníkových konstrukcí, či teleskopické, jež se skládá převážně z profilů, 

které jsou ovládány pístní soustavou. Výhodou takovýchto jeřábů zpravidla bývá mobilita 

a snížená nutnost na přípravu pracoviště, jsou však velice prostorově náročné vzhledem k 

výškám, do kterých mohou zvedat břemena, a také jejich hmotností. Věžové jeřáby naproti 

tomu jsou schopné velkých zátěží a velkých vzdáleností na úkor skladnosti, času nutného 

pro přípravu a potřeby využití další stavební techniky na jejich složení.

V tomto případě bude využito kompromisu těchto technologií  využitím takzvaného 

samozdvižného věžového jeřábu. Jedná se o konstrukci skládací věže s výložníkem. Jeřáb 

tohoto  typu  by  měl  sloužit  k  účelům  stavby  a  úprav  rodinných  domů  či  dvou  až 

třípodlažních objektů, které jsou prostorově složitější. Konkrétní návrh tohoto modelu bude 

počítat s vynesením břemena o hmotnosti 1500 kg do výšky kolem 15 metrů a vzdálenosti 

kolem 8 metrů na prvním segmentu výložníku. Celková délka výložníku bude navržena 

pro dopravu břemene do vzdálenosti  kolem 13 metrů od věže,   břemeno jeřábem stále 

únosné na této vzdálenosti by mělo mít hmotnost kolem 600 kg, tato hodnota bude ovšem 

upravena dle výsledků statické analýzy.
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2. POPIS PROBLEMATIKY

2.1 Současný stav

V dnešní době se samozdvižné věžové jeřáby se skládacími výložníky vyskytují dle 

nabídek předních výrobců – Manitowoc Potain, Liebherr, San Marco International, Mantis, 

Terex Comedil – v rozmezí únosnosti mezi 1,3 až 4 tuny, výškou od země k háku mezi 16 

a 22 metry a maximální délkou výložníku o dvou segmentech od 16 do 30 metrů.1 V tomto 

případě je možno se inspirovat různými řešeními výrobců v jejich řadách lehkých jeřábů. 

Nejblíže  se  v tomto případě  jeví  modely  Manitowoc Potain  Igo 112 a  Liebherr  L1-24 

(25m)3.  Tyto  jeřáby  jsou  dostatečně  skladné  a  zároveň  mají  jednoduché  avšak  pevné 

konstrukce. 

Je třeba si povšimnout, že většina malých jeřábů v katalozích těchto prodejců má věž 

složenou ze svařených hranolů, zatímco běžné věžové jeřáby mají věže v příhradových 

konstrukcí. Také se objevují i modely s věží teleskopickou a hydraulickým výložníkem, 

například  Manitowoc  Grove  GTK  11004,  který  se  používá  ke  konstrukci  větrných 

elektráren.  Tento  systém  podstatně  zjednodušuje  kinematiku  zvedání  celé  soustavy  a 

dovoluje  využití  teleskopického  výložníku,  ale  bohužel  jeho  design  je  nákladnější, 

komplexnější a přidává systémy, které mají při selhání katastrofický dopad. Nevyplatí se 

tedy zvažovat takovýto systém pro konstrukci malých jeřábů.

V této práci se bude počítat pouze s částí celého návrhového postupu pro takovýto 

jeřáb, jelikož se jedná o komplexní proces, u kterého je nutná rigorózní dokumentace a 

iterování  návrhu, aby byly splněny všechny požadavky stanovené normami.  Stroj bude 

navržen  tak,  abychom mohli  jednoznačně  prostor  a  orientace  potřebnou  pro  rozložení 

jeřábu na pracovišti,  prostorovou náročnost  jeřábu při  přepravě  a  při  pracovním stavu, 

1 MANITOWOC, Igo Self Erecting Crane. [online], 2017 [cit. 2017-01-08], Dostupné z: 
https://www.manitowoccranes.com/en/cranes/potain/self-erecting/igo-self-erecting
2 MANITOWOC, Igo 1 Data Sheet – Metric. [online], 2017 [cit. 2017-01-08], Dostupné z: 
https://www.manitowoccranes.com/~/media/Files/MTW%20Direct/Potain/SelfErecting%20Cranes/
Igo%2011/Data%20Sheets/Igo11-Data-Sheet-Metric.pdf
3 LIEBHERR, L1 – 24 Data Sheet. [online], 2017 [cit. 2017-01-08], Dostupné z: https://www.liebherr.com/
external/products/products-assets/275412/liebherr-datasheet-L1-24-24-EN-2017.pdf
4 MANITOWOC, Grove GTK 1100 Product Guide. [online], 2017 [cit 2017-01-08], Dostupné z: 
https://www.manitowoccranes.com/~/media/Files/MTW%20Direct/Grove/GTK/GTK1100/
Product%20Guides/GTK1100-Product-Guide-Metric.pdf
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dosah jeřábu s výložníkem rozloženým na jeden a pak oba segmenty a schopnost vyhnout 

se překážkám v trase výložníku i břemena.

2.2 Formulace problémů a cíle práce

Cílem práce je vytvoření kinematického schématu zvedání věže a výložníku jeřábu a 

pak statická analýza některých jeho prvků. Nevybírají se všechny, protože by rozsah práce 

byl příliš zdlouhavý. Prvním je návrh geometrie jednotlivých dílů jeřábu tak,  abychom 

mohli navrhnout schéma jeho zvedání. Následuje vyřešení statické únosnosti vybraných 

prvků dle části výpočtového schématu (viz. Obr. 1) daného normou ČSN EN 13001-15(s. 11), 

která odpovídá  rozsahu  této  práce.  Mimo  výjimky,  kde  to  bude  práce  vyžadovat,  se 

přesnost rozměrů bude pohybovat v celých milimetrech a stupních, jelikož pohyblivé čepy 

mají velké vůle a prodloužení lan a táhel upravuje geometrické rozvržení oproti modelu s 

absolutně tuhými tělesy.

5 ČSN EN 13 001-1+A1. Jeřáby – Návrh všeobecně.- Část 1: Základní principy a požadavky. Praha: Úřad 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 28 s. Třídící znak 27 0105.
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Tato problematika vytváří systém úloh, které je nutno splnit pro každou iteraci návrhu. 

V práci je prováděn pouze jeden cyklus této iterace vzhledem k faktu, že se nezahrnuje 

podstatná část  návrhového procesu hovořící  o  vlivech dynamického namáhání,  teplotní 

roztažnosti,  únavy  materiálu  a  dalších  občasných  zatíženích  způsobených  nezvyklými 

náklady, povětrnostními podmínkami nebo přídavným zatížením  díky námraze a sněhu. 

Z tohoto vyhodnocení můžeme usoudit, že musíme zvolit následující body  při vytváření 

modelu jeřábu:

1. návrh  základních  rozměrů  segmentů  věže,  výložníku  a  základny,  pomocí  kterých 

budeme navrhovat mechanismy

2. návrh  a  úprava  geometrie  komponent  jeřábu  –  segmenty  věže  a  výložníku,  kotva 

výložníku, základna, lana, táhla, vzpěry vyplývajících z navržených mechanismů

3. kinematická analýza zvedání jeřábu, finální kinematické schéma zvedání jeřábu a jeho 

rovnice

4. výpočet vazbových sil jeřábu pro případy statického zatížení výložníku břemenem a 

vlastní tíhou

5. pevnostní kontrola čepů spojujících základnu, věž a výložník,  kontrola  na otlačení, 

pevnostní kontrola vybraných lan, táhel a vzpěr

Provozní podmínky pro tento stroj jsou omezeny na zatížení břemenem a vlastní tíhou 

hlavních  komponent.  Bude  zanedbán  vliv  tíhy  lanového  systému  posunu  kočky  po 

výložníku, systému vedení hydraulické kapaliny a také elektroinstalace. Jejich hmotnostní 

distribuce jsou buď velice proměnlivé nebo zanedbatelné vůči ostatním komponentám. Je 

předpokládáno,  že  jeřáb  bude  rozkládán  na  pevném  podloží  a  před  rozložením  bude 

provedena úprava terénu tak, aby se základna nacházela v horizontální poloze. Vlivy větru, 

teplot,  creepového namáhání  a únavy rovněž nejsou řešeny z důvodu jejich rozsáhlosti 

mimo náplň práce.
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3. NÁVRH KONCEPČNÍHO ŘEŠENÍ

3.1 Návrh konstrukce

Aby bylo možno definovat polohu, je použit souřadný systém XYZ s tím, že osa X je 

vodorovná a ve směru výložníku, osa Y je svislá vzhůru a osa Z je vodorovná kolmo k ose 

X (viz. Obr. 2). Bude se jednat o soustavu těles, která  bude mít dva stupně volnosti v 

rovině XY. Ve složeném stavu budou jednotlivé díly dodatečně jištěny, v pracovním stavu 

bude soustava staticky určitá,  dále  nepohyblivá.  Výložník je  proto kotven do základny 

pevným lanovým spojem místo navíjecího zařízení.  Jeřáb se skládá z jednotlivých dílů 

(Obr. 2):

1. Spodní díl věže

2. Horní díl věže

3. První díl výložníku

4. Druhý díl výložníku

5. Táhlo výložníku

6. Protiramenná vzpěra

7. Lano protiramene

8. Vzpěra pro zdvih lana

9. Horní lano zdvihu věže

10. Pomocné lano zdvihu věže

11. Spodní lano zdvihu věže

12. Závaží jeřábu

13. Táhlo věže

14. Vzpěra spodního dílu věže

15. Vzpěra horního dílu věže

16. Hydraulický válec zdvihu věže

17. Hydraulický válec prvního dílu výložníku

18. Hydraulický válec druhého dílu výložníku

19. Spojovací kotva výložníků

15
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Jednotlivé díly jsou pak spojeny čepy, v případě lan jsou napojeny kotvením. Spoje 

jsou označeny následovně:

(A) Uložení spodního dílu věže k základně

(B) Spojovací čep dílů věže

(C) Uložení výložníku na věži

(D) Napojení segmentů výložníku a kotvení táhla výložníku

(E) Kotvení vzpěry a táhla protiramene výložníku

16
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(F) Kotvení táhla a vzpěry zvedání lana jeřábu

(G) Spojovací kotvení lan zdvihu jeřábu

(H) Uchycení lana na základně jeřábu

(I) Uložení táhla věže

(J) Čep hydraulického válce na spodním dílu věže

(K) Spoj hydraulického válce, vzpěry spodního dílu věže a vzpěru horního dílu věže

(L) Uložení vzpěry spodního dílu věže

(M) Uložení vzpěry horního dílu věže

(N) Uložení vzpěry protiramene výložníku

(O) Uložení táhla věže

(P) Kotvení pomocného lana zdvihu věže

(Q) Spojovací plocha výložníků

(R) Kotvení hydraulického válce prvního výložníku

(S) Čep hydraulického válce prvního výložníku a kotvy

(T) Čep hydraulického válce druhého výložníku a kotvy

(U) Kotvení hydraulického válce druhého výložníku

Pro  věž  bude  navržena  konstrukce  pomocí  čtvercového  ocelového  profilu  o  délce 

hrany sv=350 mm, a tloušťky tv=16 mm. Na tyto profily budou navařeny tvarované plechy 

stejné tloušťky, které budou zajišťovat čepová spojení. K čepům A a C bude docházet ke 

změně  šířky  plechů,  aby  byl  zajištěn  rovnoměrnější  přenos  sil  do  čepů.  Mechanismus 

zvedání  jeřábu  se  dá  považovat  za  rovinný,  proto  budeme  zatím  potřebovat  pouze 

vzdálenosti mezi jednotlivými konstrukčními uzly. Celková délka Dílu 1 je lD1=6080 mm, 

u Dílu 2 je to lD2=9080 mm.  Vertikální vzdálenost (Y) při pracovním stavu (viz. Obr. 2) od 

osy čepu A ke styčné ploše Dílu 1 a Dílu 2 bude vvčA=6000 mm, vertikální vzdálenost mezi 

touto  plochou  a  čepem  C  bude  vvčC=9000  mm.  Výložník  se  bude  skládat  ze  dvou 

svařovaných příhradových konstrukcí. Celková délka první části výložníku je  lV3=8850 

mm,  přičemž  celková  délka  druhé  části  výložníku  bude  lV4=7000  mm.  Horizontální 

vzdálenost (X) při pracovním stavu od osy čepu C ke styčné ploše Výložníků 3 a 4 bude 

dV3=8000 mm. Horizontální  vzdálenost  od  styčné  plochy po konec  Výložníku 4  dV4 je 

přičtena jeho délkou  lV4=7000 mm.  Jeřáb podléhá 2 způsoby zatížení, kdy se v prvním 

stavu bude nacházet břemeno 7,6 m od čepu věže C a v druhém stavu 14,6 m od téhož 

čepu.
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3.2 Návrh mechanismu složení jeřábu

Jeřáb se bude skládat mechanismem se 2 stupni volnosti. Jeden stupeň volnosti bude 

ovládán hydraulickým válcem upevněným na věži a bude zajišťovat celkové zvedání věže 

a  výložníku  za  pomoci  táhel,  vzpěr  a  lanového  systému.  Druhý  stupeň  bude  ovládán 

dvojicí hydraulických válců napojených na jeden okruh a bude zprostředkovávat vyklápění 

druhé části  výložníku.  Při  tvorbě tohoto mechanismu je  třeba dávat  pozor  na případné 

prolínání  komponent  jeřábu  při  zvedání.  Je  třeba  zajistit,  aby  si  tyto  dva  stupně 

mechanismu navzájem nepřekážely.  Bude proto možná nutné zvolit  sekvenci vyklápění 

dílů.  Výložník se v této práci  navrhuje rovnoběžně s horizontem, po výpočtech ohybů 

a prodloužení komponent se v závěru bude diskutovat o naklonění výložní plochy o určitý 

úhel. Toto je důležité z hlediska správnosti navrhované výšky břemene na konci výložníku.

3.2.1 Návrh mechanismu  složení věže

Tento mechanický systém bude tvořen z pevných dílů spojovaných čepy. Horní díl 

věže (Díl 2) je zvažován jako delší, protože při složeném stavu můžeme využít prostor 

základny  pro  kompaktní  uložení  při  převozu.  Osa  čepu  A se  nachází  ve vzdálenosti 

sosčA=95 mm od osy čtvercového profilu o1. Jelikož věž musí mít prostor pro mechanismus 

ve složené poloze a zároveň na sebe díly musí přímo dosedat, aby přenášely zatížení, osa 

kloubu, okolo kterého rotuje horní segment věže, bude ve vzdálenosti 125 mm od stěny 

profilu. To je ve složeném stavu rovno vzdálenosti od osy sosčB=300 mm. Výsledný prostor 

mezi  stěnami  dílů  bude  tedy  250  mm,  což  by  mělo  být  dostatečné  pro  umístění 

hydraulického válce a navařeného kloubu pro jeho ukotvení. 

Zjednodušené schéma této soustavy (Obr. 3) popisuje stav věže, kdy Díl 2 bude rotovat 

okolo čepu B.  Zde se může navrhovat umístění trojice čepů K, L a M, které vytvářejí 

potřebný čtyřkloubový systém. Přemístění čepu K určuje minimální vzdálenost potřebnou 

k  vysunutí  pístu.  Po  zdvojnásobení  této  vzdálenosti  se  získá  minimální  teoretická 

vzdálenost čepu J. Vzhledem k technické řešitelnosti  se zvolí vzdálenost větší, aby se píst 

hydraulického válce mohl vysunout bezpečně. Následně je pak navržen čep O a pomocí 

konstrukce pólů pohybu myšlené těhlice BO určena pozice čepu I na základně jeřábu, čímž 

je  dokončeno  odebírání  stupňů  volnosti  a  mechanismus  je  funkční.  V  následujících 

podkapitolách je toto navržení popsáno v detailu.
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3.2.1.1 Čtyřkloubový mechanismus

Otáčení Dílu 2 okolo Dílu 1 bude zajištěno čtyřkloubovým mechanismem, ten bude 

poháněn  centrickým  kulisovým  mechanismem  ve  formě  pístu  a  jeho  výstup  bude  do 

spojovacího  čepu  K.  Nejdříve  je  třeba  určit  pohyblivost  této  čtyřkloubové  vazby  dle 

Grashofova pravidla6(s.  10) (rovnice 3.1), které popisuje rozsah pohybu jednotlivých klik a 

těhlice.   Tato rovnice udává, že je-li součet délek nejkratšího segmentu  s   a nejdelšího  l 

menší  nebo  roven součtu  zbývajících  částí  p a  q (Vzpěra  15),  alespoň jeden segment 

ukotvený v nepohyblivém rámu daného mechanismu bude rotovat7. Lze si pomoci faktem, 

že  jakýkoliv  bod na horním dílu  věže  si  zvolíme,  jeho klika  od čepu B musí  provést 

otočení o 180°, tudíž musí být schopna rotace. Po  několika iteracích s cílem dostat kloub 

co nejvíce doprostřed prostoru mezi díly věže jsou navrženy následující rozměry rámové 

rozteče, klik a těhlice mechanismu skládání:

s=304 mm

p=602 mm

l=700mm

q=531 mm

, kde je

s vzdálenost os čepů B a L

p vzdálenost os mezi čepy BM

l délka Vzpěry 14

q délka Vzpěry 15

s+l≤p+q

s+l=304+700=1004mm

p+q=602+531=1133mm

1004<1133

(3.1)

6 VINOGRADOV, O. Fundamentals of kinematics and dynamics of machines and mechanisms. New York: 
CRC Press, ©2000, 290 s. ISBN 0-8493-0257-9
7 TAMTÉŽ, s.11
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Tyto rozměry udávají délky jednotlivých členů mechanismu a společně určují také polohy, 

přes  které  díly  věže  projdou.  V kapitole  vyšetřující  kinematiku  bude  tento  proměnný 

převod poháněn pístem za člen l přes čep K. Dále je možno rozdělit tento mechanismus na 

typ klika-klika a klika-vahadlo. Typ klika-klika umožňuje kompletní rotaci obou segmentů 

ukotvených do rámu a je zde možné i  jejich překřížení.  Tato situace nastává, je-li rám 

segmentem s. Systém klika-vahadlo se vyskytuje v případech, že rámem jsou p nebo q. V 

tomto případě půjde  o kliko-klikový mechanismus(viz Obr. 3).

Na schématu je zobrazena rozložená poloha mechanismu s naznačenými kružnicemi 

použitými k vytvoření vzpěr 14 a 15.  Dále jsou jednotlivé větve označené pro vyřešení 

Grashofova pravidla. Ve finální, rozložené poloze, ve které jsou jednotlivé části zobrazené 

čárkovaně  a  posunuté  části  jsou  označeny  čárkou,  je  znázorněno  překřížení,  proto 

jednotlivé vzpěry nesmí být v jedné rovině.
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3.2.1.2 Centrický kulisový mechanismus

Segment mechanismu l z předešlé části se může využít k výpočtu minimálního zdvihu 

a tedy i minimální vzdálenosti, ve které musí čep pístu (J) být ukotven. Přepočtem z úhlů 

segmentu mechanismu v počáteční a finální poloze je zjištěn rovnoramenný trojúhelník, 

délka jehož základny odpovídá hledanému zdvihu.  Pomocí  trigonometrického přepočtu 

(rovnice 2.2) se pak získají vzdálenosti od čepu a osy profilu o1. Prostým součtem se pak 

získá minimální vzdálenost čepu  J pístu  vJmin (rovnice 2.3).  Vzhledem k konstrukčním 

požadavkům nutným pro reálný píst pak volím vzdálenost vJ=2000 mm (viz Obr. 4).

l⋅cos (θ)=700⋅cos (25,4 ° )=623 mm

l⋅sin(θ)=700⋅sin (25,4 ° )=300 mm
(3.2)

v Jmin=v L+ l⋅cos (θ)+|KK '|=50+623+1235=1908 mm (3.3)
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3.2.2 Mechanismus zvedání věže

Věž se zároveň při skládání bude i rovnat do pracovní polohy. Toto bude obstaráno 

dalším  čtyřkloubovým  mechanismem,  jehož  vstup  bude  závislý  na  předešlých 

mechanismech, aby byl zachován pouze jeden stupeň volnosti.  Syntézu zde provedeme 

zvolením bodu napojeného na Díl 2, provedením Burmesterovy úlohy o dvou, případně 

třech pozicích těhlice, kterou zde bude úsečka BO. Tato úloha je ulehčena faktem, že bod 

rámu A je již určen, proto stačí vhodně zvolit délku těhlice tak, aby se po syntéze dostal 

druhý bod čepu (I) rámu do blízkosti základny jeřábu. Provedením iterace se získá finální 

schéma zvedání věže jeřábu. Finální délka Táhla 13 je 6725 mm.
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3.2.3 Mechanismus zvedání výložníku s věží

Výložník je k věži připojen přes čep C a do základny kotvením H.  V pracovní poloze 

je výložník držen spojenými lany. V rozložené poloze při přepravě tato lana napnutá nejsou 

vůbec. Aby se výložník nezvedal prudce a až při konečné fázi skládání do pracovní polohy, 

je  použito  pomocného  lana  ukotveného  na  spodním dílu  věže.  Celkem se  na  zvedání 

výložníku podílejí tedy 3 lana spojená v jednom bodě. Vznikají tak celkově 4 fáze zvedání. 

Nejdříve  se  zvedá  pouze  věž,  poté  dojde  k   Fázi  1  zvedání  výložníku  při  napnutí 

pomocného lana (Lano 10) a horního lana zdvihu (Lano 9), posléze nastává Fáze 2, kdy se 

přidává spodní lano zdvihu (Lano 11). Ke konci zvedání nastává Fáze 3, kdy se pomocné 

lano povoluje a dochází k prověšení.

Protože je výložník při převozu složený na sebe, brání napnutí Táhla 5. Je třeba tedy 

při  skládání  jeřábu nejdříve částečně  výložník vyklopit.  V tomto stavu buď zůstává z 

prostorových  důvodů  nebo  je  dodatečně  uveden  do  své  pracovní  polohy.  Pro  tento 

mechanismus volím následující délky komponent mezi spoji:

Táhlo5: lTáhlo 5=10055 mm

Vzpěra6 : lVzpěra 6=1626 mm

Lano 7 : lLano 7=2000 mm

Vzpěra8 : lVzpěra8=2000 mm

Lano 9 : lLano 9=7700 mm

Lano 10 : lLano 10=3500 mm

Lano 11: lLano11=7100 mm

Lano 10 bude kotveno v bodě P. Ten se v pracovní poloze nachází ve vertikální (Y) 

vzdálenosti vPčA=5400 mm. V předběžném návrhu (viz. Obr. 6) je zobrazena Fáze 2 zvedání 

výložníku, kdy jsou všechna lana napnutá.
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Kotvení v bodě H je od čepu A vzdáleno dAHx=1810 mm a dAHy=200 mm
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3.2.4 Mechanismus vyklápění výložníku

Segmenty výložníku jsou spojeny  pomocí čepu D a hydraulického systému tvořeného 

dvěma dvoucestnými hydraulickými válci spojenými rozpažnou kotvou. Vznikají tak dva 

symetrické centrické kulisové mechanismy.
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4. Kinematika zvedání jeřábu

Nyní je třeba vyřešit vztahy mezi úhly a vzdálenostmi jednotlivých prvků aby bylo 

možno určit kinematické schéma, ze kterého lze popsat chování jeřábu při procesu zvedání 

do pracovní polohy. Výsledkem bude schéma zvedání věže jeřábu se sklony a odchylkami 

φ jednotlivých dílů.  Jednotlivé mezisoučty jsou řešeny pro 20 poloh a polohu základní 

ve složeném stavu.

4.1 Kinematika zvedání věže

4.1.1 Kinematika pístu a vzpěry Dílu 1

Nyní  se  určí  geometrické  vztahy  pomocí  kosinové  věty  a  provede  se  výpočet 

potřebných mezi-úhlů. Bude se určovat úhel vyklopení pístu od osy Dílu 1  α a natočení 

vzpěry taktéž od Dílu 1 β (viz. Obr. 8). Tyto vztahy jsou určeny výpočtovými vztahy (4.1).

JL=√ JLx2+ JLy2=√19502+3002≈1973 mm ,δ=arctan
JLx
JLy

KL2=JL2+JK 2−2⋅JL⋅JK⋅cos (∢LJK )

∢LJK=arccos
JL2+ JK2−KL2

2⋅JL⋅JK

α=∢LJK−δ , x K= xJ +JK⋅cos α , y K= yJ +JK⋅sinα

JK 2=JL2+KL2−2⋅JL⋅KL⋅cos (∢ JLK )

∢JLK=arccos
JL2+KL2−JK 2

2⋅JL⋅KL

β=∢JLK+δ xK= xL−KL⋅cosβ , yK= yL+KL⋅sinβ

(4.1)

26



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Tyto rovnice je možno nyní využít k sestavení  polohových vztahů a určení určitého 

počtu diskrétních poloh (viz. Tabulka 4.1.1.), ve kterých se ukazuje přetvoření jednotlivých 

dílů. Souřadnice čepu K na ose x odpovídají vzdálenosti průmětu čepu A na ose profilu o1 

(x_K), na ose y pak kolmé vzdálenosti od této osy (y_K). Vzhledem k velikosti základních 

rozměrů dílů, jejich prodloužení a vůli  v čepech, jsou tyto hodnoty zaokrouhlovány na 

přesnost v celých milimetrech a desetinách stupňů. Z této tabulky vyplývá, že odchylka 

pístu  v  počáteční  a  koncové poloze  bude vůči  Dílu 1  zanedbatelná  a  výstupem tohoto 

mechanismu bude vahadlový pohyb vzpěry 14 v rozmezí 123°, který poslouží jako vstupní 

pohyb pro samotné skládání geometrie věže.

27

Mechanismus pístu

Poloha JK [mm] x_K [mm] y_K [mm]

0 1317,7 0,000 0,0 0,443 25,4 5317,7 300,3

1 1363,6 0,058 3,3 0,572 32,8 5361,3 378,8

2 1420,5 0,105 6,0 0,696 39,9 5412,7 448,7

3 1484,9 0,142 8,1 0,815 46,7 5470,0 509,5

4 1553,5 0,169 9,7 0,930 53,3 5531,4 561,1

5 1624,1 0,188 10,8 1,040 59,6 5595,5 603,6

6 1694,8 0,200 11,5 1,145 65,6 5660,8 637,5

7 1764,2 0,207 11,9 1,246 71,4 5726,4 663,3

8 1831,8 0,210 12,0 1,342 76,9 5791,5 681,8

9 1897,1 0,209 12,0 1,436 82,3 5855,8 693,6

10 1960,1 0,205 11,8 1,526 87,5 5919,0 699,3

11 2021,1 0,199 11,4 1,616 92,6 5981,3 699,3

12 2080,5 0,190 10,9 1,704 97,6 6042,9 693,8

13 2138,8 0,180 10,3 1,793 102,7 6104,3 682,8

14 2196,5 0,167 9,6 1,884 108,0 6165,8 665,9

15 2254,1 0,153 8,7 1,979 113,4 6227,9 642,5

16 2312,2 0,135 7,7 2,080 119,2 6291,1 611,2

17 2371,1 0,114 6,6 2,189 125,4 6355,7 570,5

18 2431,1 0,090 5,1 2,310 132,3 6421,4 517,5

19 2491,7 0,060 3,4 2,446 140,1 6487,3 448,7

20 2551,5 0,023 1,3 2,603 149,1 6550,9 359,1

∡α[rad] ∡α[°] ∡β[rad] ∡β[°]

Tabulka 4.1.1: Vyšetření vztahů pro 21 poloh
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4.1.2 Kinematika čtyřkloubového mechanismu skládání věže

Rovněž  jsou popsány geometrické vztahy, přičemž se pro další výpočet hledá úhel ε 

sevření dílů 1 a 2. Tento úhel je dán osami profilu dílů o1 a o2 promítnutých do čepu B (viz, 

Obr. 7). Soustavou rovnic (4.2) je popsán pohyb.

BKx= xB−x K ,BKy= y B− y K

BK=√BKx2+BKy 2

μ=arctan
BKy
BKx

BM =√BMx2+BMy2=√4002+4502=602,08 mm

θ=arctan
BMy
BMx

=48,366 °

MK 2=BK 2+BM 2−2⋅BK⋅BM⋅cos∢KBM ⇒

⇒∢KBM=arccos
BK 2+BM 2−MK 2

2⋅BK⋅BM

ϵ=μ+∢KBM −θ

(4.2)

Po zaznamenání  těchto  hodnot  spolu  je  tedy  vyšetřen  průběh  natočení  Dílu  1  ε  a 

zároveň i natočení Vzpěry 14 β, které jsou podkladem pro finální natočení φ jednotlivých 

dílů v kinematickém schématu zvedání věže.
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4.1.3 Kinematika čtyřkloubového mechanismu zvedání věže

Celkový  mechanismus  zdvihu  věže  je  dále  určen  výpočtem  geometrie  klikového 

mechanismu s rámem skládajícím se z čepu věže (A) a táhla 13 (I) a rameny AB a IO 

udávající těhlici BO, jejíž polohování bylo navrženo dříve. Kinematické schéma vzhledem 

ke  své  velikosti  v  tomto  případě  bude  upraveno  o  detaily  pro  lepší  viditelnost 

kinematických  členů.  (viz.  Obr.  8).  V  detailech  jsou  znázorněny  všechny  potřebné 

kinematické  úhly  nutné  pro  jednoznačné  určení  pohybu  mechanismu.  Mimo  jiné  jsou 

zaznačeny také konstrukční rozměry a úhly vyplývající z návrhu,  které pak spadají do 

výpočtu (4.3):

AIx=1525 mm , AIy=205 mm , λ=7,68°

AI =1538,8 mm

ABx=6000 mm , ABy=205 mm , ζ=1,957 °

AB=6003,5 mm

BOx=800 mm , BOy=0mm

BO=800 mm

IO=6725 mm

Finální soustava rovnic mechanismu zvedání věže ( 4.3) popisuje kompletní přetvoření 

geometrie  nutné  pro  sestavení  kinematického  schématu.  Jejím  výsledkem  bude  úhel 

natočení Dílu 1 vůči horizontální poloze složeného jeřábu napojeného na základnu. Tento 

úhel  φ1 je pak možno využít pro vztahy horizontálních zdvihů ostatních dílů jeřábu. Pro 

příklad je zde nadefinován úhel  φ2 naklonění Dílu 2 od horizontální polohy.

AI=√AIx2+AIy2 ,λ=arctan
AIy
AIx

AO2=AB2+BO2−2⋅AB⋅BO⋅cos∢OBA

BO2=AB2+ AO2−2⋅AB⋅AO⋅cos∢BAO

∢BAO=arccos
AB2+AO 2−BO2

2⋅AB⋅AO

IO2=AO2+AI 2−2⋅AO⋅AI cos∢ IAO

∢ IAO=arccos
AO2+AI 2− IO2

2⋅AO⋅AI

φ1=180 °−λ−∢IAO−∢BAO−ζ

φ2=∢OBA−ζ−φ1

(4.3)
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Tímto  se  může  navrhnout  celkové  kinematické  schéma  zvedání  věže  popisováno 

následujícími úhly odchylujícími se od horizontální roviny a vztahy(4.4), kde:

φ1 je odchylka Dílu 1 věže

φ2 je odchylka Dílu 2 věže

φ13 je odchylka Táhla 13 napojeného na Díl 2

φ14 je odchylka Vzpěry 14 Dílu 1

φ15 je odchylka Vzpěry 15 Dílu 2

φ16 je odchylka Hydraulického Válce 16 a na něm napojeného Pístu 17

φ1=180 °−λ−∢IAO−∢BAO−ζ

φ2=∢OBA+η−ζ−φ1

φ13=∢AIO−λ ,∢AIO=arccos
IO2+AI 2−AO2

2⋅IO⋅AI

φ14=β−φ1

φ15=180 °−φ2−θ−∢BMK

φ16=φ1+∢BJK

(4.4)
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4.1.4 Kinematické schéma věže jeřábu
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4.2 Kinematika zvedání věže a výložníku jeřábu

Nejdříve je třeba určit  v jaké fázi zvedání dojde k napnutí  lan 9 a 10.  Výložník v 

původní poloze leží na kočce s kladnicí opřený o Díl 2. Vzpěry 6 a 8, Táhlo 5 a Lano 7 

jsou  volně pohyblivé. V průběhu zvedání dochází k napnutí lan až   se tyto komponenty 

napínají  a  chovají  se  s  výložníkem jako jeden celek.  Stačí  proto  vyřešit,  kdy dojde  k 

pohybu spoje lan a vzpěry F. Toto bude vyřešeno testováním, ve které z 21 poloh vzniká 

trojúhelník  BPF,  jehož  strana  PF  přesahuje  délku  napnutých  lan  (viz.  Příloha  A  – 

kinematické tabulky.ods). Kontrolované hodnoty se následně vztahují k úhlu natočení φ1.

4.2.1 Fáze 1 zvedání výložníku

Z vyšetřování poloh je patrné, že Fáze 1 nastává počátkem polohy 12, kdy  φ1=54° 

a vzniká tedy  čtyřkloubový mechanismus se základnou BP, klikami BC a FP, a také těhlicí 

CF. Spojnice lan G se zatím neuvažuje jako samostatný uzel, je třeba však kontrolovat jeho 

vzdálenost od kotvení H pro Lano 11. Jakmile GH v trojúhelníku HGP přesáhne délku 

tohoto  lana,  nastává  Fáze  2.  Je  potřeba  zjistit  změnu  úhlu  BCF.  Zvedání  výložníku 

čtyřkloubovým mechanismem se popisuje vztahy:

 

BPx=x B−x P , BPy= y B− yP

∢PBxy=arctan
PBy
PBx

, ∢PBxy≈18,9 °

BP=√BPx2+BPy2≈634,1 mm
BF2=BP2+FP2−2⋅BP⋅FP⋅cos∢BPF

CBx=xC− xB , CBy= yC− yB CB=√CBx2+CBy2

∢BC (d 2)=arctan
CBy
CBx

∢CBxy≈2,5 BC=√BCx2+BCy2=√90002+3952≈9008,7 mm
BF 2=BC2+CF2−2⋅BC⋅CF⋅cos∢BCF ⇒

⇒∢BCF=arccos
BC2+CF 2−BF 2

2⋅BC⋅CF

(4.5)
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4.2.2 Fáze 2 zvedání výložníku

Druhá fáze zvedání výložníku nastává poloze  φ1= 63°   a končí v poloze  φ1= 86,5°. 

Poslední fáze zde již nebude řešena, jedná se pouze o dorovnání do roviny. V této části 

zvedání se mechanismus dá rozložit na dva podřadné, podobně jako tomu bylo u skládání 

věže. Jeden mechanismus se čtyřmi členy se vytváří z uzlů AHGP, druhý pak, na něm 

závislý je mechanismus s pěti členy.

AH =√AH x
2+AH y

2=1816 mm ,∢ξ=arctan
AH y

AH x

ξ =6,3 °

AG 2=AH 2+GH 2−2⋅AH⋅GH⋅cos∢AHG

AG 2=AP2+GP 2−2⋅AP⋅GP⋅cos∢APG

φ10=∢APG−φ2

φ11=∢AHG−ξ
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5. Statické posouzení vybraných konstrukčních prvků za provozu

Jeřáb bude mít 2 zátěžové stavy. V prvním stavu je břemeno umístěno  na konci první 

části výložníku (Výložník 3), 7,92 m od svislé části věže. Ve druhém stavu  bude břemeno 

na  konci  druhého segmentu  (Výložník  4)  ve  vzdálenosti  14,92  m od věže.  Je  potřeba 

provést  uvolnění  prvků,  aby se  zjistily  síly  přenášené  na  komponenty,  které  se  budou 

posuzovat.

5.1 Výběr materiálů

Jeřáb bude dle ČSN EN 13001-3-1 vyroben převážně z ocelí jakosti EN 10025-28(s.15), 

konkrétně pak se volí jako hlavní konstrukční materiál ocel S3559(Tabulka 4.1.1) a pro 

čepy  pak  ušlechtilou  konstrukční  Cr-Mo  ocel  15  142  (Tabulka  4.1.2).  Pro  návrhovou 

hodnotu únosnosti se také k materiálu přidává takzvaný obecný součinitel  spolehlivosti 

γRm=1,110. Tímto součinitelem se podělí mez kluzu a dostane se návrhová mez únosnosti.

8 ČSN EN 13 001-3-1. Jeřáby – Návrh všeobecně.- Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových  
konstrukcí. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012. 100 s. Třídící 
znak 27 0105.
9 TAMTÉŽ, s. 16
10 TAMTÉŽ, s. 21
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materiál S355

popis veličiny značka hodnota jednotka

mez kluzu fy 355 MPa

mez pevnosti fu 490 MPa

návrhová hodnota únosnosti 323 MPaf
Rd,m

Tabulka 5.1.1: Materiál konstrukce

materiál 15 142

popis veličiny značka hodnota jednotka

mez kluzu fy 765 MPa

mez pevnosti fu 981 MPa

návrhová hodnota únosnosti 695 MPaf
Rd,č

Tabulka 5.1.2: Materiál čepů
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5.2 Uvolnění prvků jeřábu a výpočet reakcí na konstrukční uzly

5.2.1 Uvolnění výložníku 4

Tato část je ke zbytku stroje držena v oblasti čepu D a nárazovou plochou ve spodní 

části (koleje kočky), zde značenou jako Q2. Nyní je třeba provézt výpočet reakcí ve stavu 1 

(viz. Obr. 11) a stavu 2 (viz. Obr. 12):

Reakce stav 1:

∑ F x=0 , ∑ F y=0 , ∑ M D=0

x :RQ2 x
−RDX

=0⇒RQ2 x
=RDX

y : RD y
−GV 4

=0⇒ RD y
=GV 4

M D : RQ
2 x
⋅(h D+hV )−GV

4
⋅d T

4
⇒ RQ

2 x
=

G V
4
⋅d T

4

(hD+hV )

(5.1)
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Reakce stav 2:

∑ F x=0,∑ F y=0,∑M D=0

x :RQ 2 x
−RDX

=0⇒ RQ2 x
=RDX

y :RD y
−GV 4

−F C2
=0⇒ RD y

=GV 4
+FC 2

M D :RQ2 x
⋅(hD+hV )−GV 4

⋅d T 4
−FC2

⋅d FC 2

⇒ RQ2 x
=

GV 4
⋅d T 4

+FC 2
⋅d F C2

(hD+hV )

(5.2)

Byl vytvořen výpočetní model v tabulkovém procesoru LibreOffice Calc(viz. Příloha 

A,  staticke_vypocty.ods).  Po  zadání  rozměrů  a  hmotností  jednotlivých  prvků  vychází 

následující hodnoty:

38

Uvolnění Výložníku 4

Reakce a síly [N] 1. stav [N] 2. stav

R_D_X 16786,000 121818,400
reakce na čep D

R_D_Y 2158,200 9319,500

R_Q2_X 16786,000 121818,400 reakce na nárazník

G_V4 2158,200 2158,200 Gravitační síla Výložníku 4

F_C2 7161,300 Celková síla Stav 2
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5.2.2 Uvolnění první části výložníku s podporami

Hlavním účelem vyšetřování  této části je zjištění reakcí na věžovém čepu C a napínací 

síly lan z kotvy E. Lze tedy celou tuto soustavu (Výložník 3, Táhlo 5 a Vzpěra 6) chápat 

jako jeden kus.
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Reakce stav 1:

∑ F x=0, ∑ F y=0, ∑M C=0

x :RC x
+RD x

−RQ 2 x=0⇒ RC x
=0

y :RC y
−S L7

−GV 3
−FC1

−RD y
=0=⇒

RC y
=S L7

+GV 3
+FC1

+RD y

M D :S L7
⋅lV 8

+RQ 2 x⋅hCV−GV 3
⋅d T V 3

−F C1
⋅d F C 1

−RD y
⋅CQ2 x−RD x

⋅(hCV +hV+hD)⇒

⇒S L7
=
−RQ2 x⋅hCV+GV 3

⋅d TV 3

+FC1
⋅d FC 1

+RD y
⋅CQ2 x+RD x

⋅(hCV+hV+hD)
lV 8

(5.3)

Reakce stav 2

∑ F x=0, ∑ F y=0, ∑M C=0

x :RC x
+RD x

−RQ 2 x=0⇒ RC x
=0

y :RC y
−S L7

−GV 3
−RD y

=0=⇒

RC y
=S L7

+GV 3
+RD y

M D :S L7
⋅lV 8

+RQ 2 x⋅hCV−GV 3
⋅d T V3

−RD y
⋅CQ2 x−RD x

⋅(hCV +hV +hD)⇒

⇒S L7
=
−RQ2 x⋅hCV+GV 3

⋅d TV 3

+RD y
⋅CQ2 x+RD x

⋅(hCV+hV+hD)
lV 8

(5.4)

Výpočet:
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Uvolnění Výložníku 3

Reakce a síly [N] 1. stav [N] 2. stav

S_L7 76043,441 69421,691 Reakce na lano 7

R_C_X 0,000 0,000
reakce na čep C

R_C_Y 96350,141 81389,891

G_V3 2648,700 2648,700 Gravitační síla Výložníku 3

F_C1 15499,800 celková síla Stav 1
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5.2.3 Uvolnění věže jeřábu

Věž  jeřábu  má  jednotné  uvolnění  pro  oba  stavy  zatížení.  Reakce  v  čepech  jsou 

proměnlivé dle zatížení, které se projeví v čepu C.

Reakce:

∢α=90 °−φ13=11,32°
S13x

=S13⋅sinα , S13y
=S13⋅cosα⇒ S13x

=S13y
⋅tanα

∑ F x= , ∑ F y=0, ∑M A=0

x : RAx−S13x
−RCx

=0⇒ RAx=S13x
+RC x

y : RAy−RC y
−GT1

−GT 2
−S13x

=0⇒RA y
=RC y

+GT 1
+GT 2

+ S13y

M A: RC x
⋅hC+S13x

⋅hO+ S13y
⋅d AO−RC y

⋅d AC−GT 2
⋅d T−GT 1

⋅d T ⇒

RC x
⋅hC+ S13y

⋅tanα⋅hO+S13 y
⋅d AO−RC y

⋅d AC−GT 2
⋅d T−GT1

⋅d T ⇒

S13y
=

RC y
⋅d AC+GT 2

⋅d T+GT1
⋅d T−RC x

⋅hC

tanα⋅hO+d AO

(5.5)

Výpočet:

41

Uvolnění věže

Reakce a síly [N] 1. stav [N] 2. stav

S_13y 13149,556 11334,737

reakce naTáhlo 13S_13x 2632,314 2269,019

S_13 66990,989 57745,313

R_Ax 2632,314 2269,019
reakce na čep A

R_Ay 133593,057 116817,988

G_T1 9770,760 9770,760 Gravitační síla Dílu 1

G_T2 14322,600 14322,600 Gravitační síla Dílu 2
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5.3 Prokázání statické únosnosti vybraných konstrukčních prvků v pracovní poloze

5.3.1 Čepy

V této práci jsou kontrolovány čepy v uzlech A a C. Uzly A i C se skládají z dvojice 

čepů (například A1 a A2), které jsou v ose Z rovnoměrně vzdálené od osy profilu věže. 

Tento systém je volen, protože je možno čepy lépe ukotvit, mohou se použít čepy krátké a 

lépe se rozloží síly. Vyšetření bude vždy provedeno v rovině, ve které působí výsledné 

reakce, nikoliv jejich souřadnicové složky. Schéma uložení čepů je následující:

Ze schématu je patrný výpočtový model (viz. Obr. 17), který bude zvolen pro vyřešení 

napětí, dle kterých je počítána únosnost. Bude se jednat o nosník na 2 podporách, zatížený 

uprostřed silou. Ačkoliv jsou čepy držené na styčných plochách a tím dochází k rozložení 

zatížení, zvolením bodů se získají striktnější hodnoty napětí. Navíc se není nutné zabývat 

změnou sil vlivem přetvoření geometrie a deformace.
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5.3.1.1 Pevnostní kontrola čepů

Spoj C je řešen navařením trubek na plechy věže a na profily výložníku. Čep A je řešen 

obdobně. Jednotlivé čepy C1, C2, A1 a A2 mají následující rozměry v uložení (viz. Obr. 16):

Ød=25mm

l č=120mm

t 1=20 mm

t 2=40 mm

s=1mm

 pro čep C1, 

Ød=35mm

l č=130 mm

t 1=20mm

t 2=40 mm

s=1 mm

 pro čep A1

Norma  zabývající  se  prokázáním  způsobilosti  ocelových  konstrukcí  pro  jeřáby 

předepisuje  následující  postup  pro  určení  maximálních  dovolených  ohybových  

momentů, pevnosti ve střihu a kontroly na otlačení:

Návrhový ohybový moment11(s. 28):

M Rd=
W o⋅f Rd ,č
γ Rp

, s dosazením

γRp=γm⋅γspm , kde je
(5.6)

Wo průřezový modul čepu v ohybu;

fRd návrhová hodnota únosnosti materiálu čepu

γm obecný součinitel spolehlivosti materiálu, γm=1,112

γspm dílčí součinitel spolehlivosti pro ohybový moment, γspm=1,013

Maximální ohybový moment čepu se zjistí následovně:

W o=
I
e
=

π⋅d 4

64
d
2

=π⋅d 3

32
, M Rd=

π⋅d 3⋅ f Rd

32⋅γ Rp

(5.7)

11 ČSN EN 13 001-3-1. Jeřáby – Návrh všeobecně.- Část 3-1: Mezní stavy a prokázání 
způsobilosti ocelových konstrukcí. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a 
státní zkušebnictví, 2012. 100 s. Třídící znak 27 0105
12 TAMTÉŽ
13 TAMTÉŽ
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Návrhová smyková síla únosnosti střihové roviny14(s. 28):

F vp, Rd=
1
u
⋅

S⋅ f Rd

√3⋅γRp

, s dosazením

γRp=γm⋅γspm , kde je

(5.8)

u tvarový součinitel, pro plné čepy u=4
3

15

S plocha příčného průřezu čepu

γsps dílčí součinitel spolehlivosti čepového spoje se smykovou silou, pro vícestřižné spoje  

γsps=1,016

Návrhová síla únosnosti v otlačení17:

F b , Rd=
αb⋅d⋅t⋅ f Rd , m

γRp
, s dosazením

γRp=γm⋅γspb , kde je

(5.9)

αb=min{ f Rd ,č

f Rd , m

1,0
}

fRd,č návhrová mez únosnosti materiálu čepu

fRd,m návrhová mez únosnosti materiálu spojovaných částí

d průměr čepu

t nejmenší tloušťka spojovaných částí, tj. 2∙t1 nebo t2 (viz. Obr. 16)

γspb dílčí součinitel spolehlivosti čepového spoje, pro vícestřižné spoje s přídržnými 

prostředky  γspb=0,618

Po dosazení rozměrů a materiálových hodnot čepů se získávají  hodnoty maximální 

síly  a  ohybového  momentu  působící  na  jednotlivé  čepy.  Poté  je  třeba  porovnat  tyto 

hodnoty s reakcemi z předešlých výpočtů. Je vždy vybrán stav zatížení 1, jelikož je zde 

vždy větší namáhání.

14 ČSN EN 13 001-3-1. Jeřáby – Návrh všeobecně.- Část 3-1: Mezní stavy a prokázání 
způsobilosti ocelových konstrukcí. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a 
státní zkušebnictví, 2012. 100 s. Třídící znak 27 0105
15 TAMTÉŽ
16 TAMTÉŽ, s. 29
17 TAMTÉŽ, s. 29
18 TAMTÉŽ, s. 29
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Návrhové hodnoty únosnosti pro čep C1:

M RdC
1

=
π⋅d C1

3 ⋅ f Rd , č

30⋅γRp

M RdC1

=π⋅253⋅695
30⋅1,1

=969196,9 Nmm

F vp , Rd C1

=1
u
⋅

S⋅f Rd

√3⋅γRp

F vp , RdC
1

=3
4
⋅490,87⋅695
√3⋅1,1⋅0,6

=134295,8 N

F b , RdC
1

=
αb⋅d⋅t⋅ f Rd ,m

γRp

Fb , RdC1

=1,1⋅25⋅62⋅695
1,1⋅0,6

=1053030.4 N

(5.10)

Návrhové hodnoty únosnosti pro čep A1

M Rd A
1

=
π⋅d C 1

3 ⋅ f Rd , č

30⋅γ Rp

M Rd A1

=π⋅303⋅695
30⋅1,1

=1674772,3 Nmm

Fvp , Rd A1

=1
u
⋅

S⋅f Rd

√3⋅γRp

F vp , Rd A1

=3
4
⋅706,9⋅695
√3⋅1,1⋅0,6

=193386,1,9 N

F b, Rd A1

=
αb⋅d⋅t⋅ f Rd , m

γRp

Fb , Rd A1

=1,1⋅30⋅62⋅695
1,1⋅0,6

=1263636,3 N

(5.11)

Dále je ještě nutno provést výpočty navrhovaných napětí z těchto sil. Protože se ve v 

konstrukci mění pouze průměr , budou maximální napětí pro oba čepy totožná:

σoC
1

=σoA
1

=
M RdC 1

W oC 1

=969196,9
1533,9

=631,8 MPa

τs
C 1

=τs
A1

=4
3
⋅ F

S C1

=4
3
⋅134295,9

490,8
=364,78 MPa

potC 1

= pota1

=
F bRdC 1

dC
1
⋅(

2⋅t1

2
+t2+2⋅s1)

=1053030,3
25⋅62

=679,3 MPa

(5.12)

46



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Všechna tyto návrhová napětí jsou menší než je návrhová mez únosnosti, může proto 

začít kontrola a porovnání reálných sil a napětí.

Čep C1 ve Stavu 1:

RC1
=
√RCx

2 +RC y

2

2
=98825,9

2
=49412 N

M oC 1

=
1
4
⋅RC1

⋅(
2⋅t1 C

2
+t2C+2⋅sC )=

1
4
⋅49412⋅(20+40+2)=765901 Nmm

σo
C 1

=
M oC 1

W o
C 1

=765901
1533,98

=499,2 MPa

τs
C 1

=4
3
⋅
RC1

S C1

=4
3
⋅49412,9
490,8

=134,2 MPa

potC 1

=
RC1

d C
1
⋅(

2⋅t1C

2
+t2C+2⋅sC )

=49412
25∗(20+40+2)

=31,8 MPa

(5.13)

Čep A1 ve Stavu 1:

RA1
=√RAx

2 +RA y

2

2
=98825,9

2
=68197,8 N

M oA1

=1
4
⋅RA1

⋅(
2⋅t 1 A

2
+ t 2A+2⋅sA)=

1
4
⋅68197,8⋅(20+40+2)=1057067,2 Nmm

σoA
1

=
M oA

1

W oA1

=1057067,2
2650,71

=398,6 MPa

τsA1

=4
3
⋅
RA1

S A1

=4
3
⋅68197,8
706,858

=128,6 MPa

pot A1

=
RA1

d A1
⋅(

2⋅t1 A

2
+t 2 A+2⋅s A)

= 68197,8
30⋅(20+40+2)

=36,7 MPa

(5.14)

Porovnáním návrhových a skutečných dat se nyní zjistí, zda-li navržený čep vyhovuje 

statickým požadavkům. Navržené čepy vyhovují. 

M Rd A
1

=1674772,3 Nmm>M oA
1

=1057067,2 Nmm

F vp , Rd A1

=193386,1 N >RA1
=68197,8 N

F b , Rd A1

=1263636,4 N >RA1
=68197,8 N

σoC
1

=631,8 MPa>σoC
1

=499,2 MPa

τ sC 1

=364,78 MPa> τsC1

=134,2 MPa

potC 1

=679,3 MPa> pot A1

=36,7 MPa

(5.15)
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5.3.2 Lana

Na jeřábu je pro držení konstrukce využito stacionárních lan bez navíjení k naklopení 

výložníku. Je třeba zkontrolovat lana 7, 9 a 11, jsou však volena identická, proto bude 

proveden pouze výběr jednoho lana. Pro výběr je potřeba najít lano, jež má dle normy 

vyšší sílu přetržení než je síla reálně působící.  Návrhová síla  Fsd,s se  počítá jako prut s 

jedním stupněm volnosti.19(s.  25) V této  práci  se  jedná o  část  kombinace zatížení  A1 – 

břemenem a vlastní tíhou.

FSd , s≤FRd , s 20, kde (5.16)

• Fsd,s je návrhová síla v laně

• Frd,s je návrhová síla únosnosti lana

Návrhová síla únosnosti lana se vypočítá:

FRd , s=
Fu
γ rb , kde (5.17)

Fu je specifikovaná minimální síla při přetržení lana

γrb je minimální součinitel únosnosti lana, γrb=2,5

Pro účely návrhu se dané vzorce upraví. Je potřeba najít lano, které bude vyhovovat 

požadavku koeficientů normy Lano je zatěžováno silou z reakce S7, která se použije jako 

návrhová síla v laně. Vzniká následující vztah:

19 ČSN EN 13 001-3-2. Jeřáby – Návrh všeobecně.- Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti 
ocelových lan v lanových systémech. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví, 2012. 100 s. Třídící znak 27 0105.
20 TAMTÉŽ
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Fu
γ rb

≥S7⇒Fu≥S7⋅γ rb=76044⋅2,5=190110N≈191kN (5.18)

V katalogu21 výrobce jsou na výběr  lana s  jádrem z přírodního vlákna nebo oceli. 

Porovnáním hmotností lan, která odpovídají specifikaci je proto voleno lano s ocelovým 

jádrem typu Seal Warrington 6x26 IWRC s následujícími parametry:

ϕ d =18mm
Fu=204,2 kN
kg /100 m=129,2

, kde je

Φd jmenovitý průměr lana

Fu specifická minimální síla při přetržení

21 LANA BERÁNEK, s.r.o. Lana pro jeřáby šestiramenná: Konstrukce 6x26 WS FC, EN 
12385-4 . [online], 2017 [cit. 2017-09-25], Dostupné z: http://www.lana.cz/katalog?
categoryId=8278&id=211145&action=itemDetail&oid=5111693&nid=5963
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6. Závěr

Cílem práce byl návrh samozdvižného jeřábu, jeho kinematická analýza při zvedání 

do pracovní polohy a zhodnocení únosnosti konstrukčních prvků.

V kinematické části  byla  vyřešena geometrie  přemístění  dílů  věže a byly vyřešeny 

vztahy jednotlivých dílů z hlediska natočení vůči sobě a vzhledem ke složené poloze. Byly 

zjištěny úhly částí od horizontu  při zvedání jeřábu. Toto řešení dále může posloužit pro 

vytvoření rovnic nutných pro zjištění času potřebného pro uvedení jeřábu z přepravního 

stavu do provozního a tedy i návrh hydraulických systémů, které tento pohyb zajišťují. 

Jednotlivé polohy by se daly také vyřešit ze statického a dynamického hlediska.

Ve statické části bylo provedeno uvolnění vybraných součástí za účelem zjištění reakcí 

ve  vybraných  čepových  spojích  a  lanech.  Byla  určena  únosnost  navržených  čepů  a 

provedena statická kontrola této únosnosti dle normy. Cíl práce byl tedy naplněn. Výsledky 

plynoucí z práce mohou být použity k dalšímu postupu.  Ačkoliv to není  obsahem této 

práce, je vhodné posoudit další postup při řešení návrhu tohoto jeřábu a důležité kroky v 

něm.

Ačkoliv je jeřáb staticky určen, pro další  výpočty jednotlivých komponent by bylo 

vhodné  zvážit  další  zatížení  a  deformace  působící  na  jeřáb.  Hlavním  kritériem  pro 

správnou funkčnost jeřábu je dopravit břemeno na konec výložníku tak, aby výška háku 

stále odpovídala specifikaci jeřábu. Dochází k přetvoření výložníku a natažení lan, tudíž se 

výložník mírně  sklopí.  Toto je  běžně kompenzováno návrhy jeřábů tak,  že výložník  v 

nezatíženém stavu není rovnoběžný s horizontem, ale mírně stoupá. Dalšími důležitými 

kapitolami v návrhu by mohly být kontrola  na převržení  a  statické určení  za působení 

takzvaných občasných zatížení, jako jsou například vítr a teplotní změny.
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8. Seznam příloh

A CD-ROM

● jerabnavrh.dxf – schéma návrhu jeřábu z programu LibreCAD

● soubory .ggb - kinematická schémata, formát Geogebra Worksheet

● kinematika_tabulky.ods  –  tabelované  polohy  pro  kinematiku,  formát 

LibreOffice Calc

● staticke_vypocty.ods – zdroj tabulek materiálů, formát LibreOffice Calc
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