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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá různými typy štěpkovačů dřeva a jejich spolehlivostí. Zabýval 

jsem se jednotlivými stroji od různých výrobců a jejich srovnáním. Na základě rozdělení 

štěpkovačů jsem navrhnul svůj vlastní 3D model, podle něhož byl vyroben plně funkční stroj 

a tím i ověřena zmiňovaná spolehlivost modelu. Součástí práce je výkresová dokumentace. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Štěpkovač, drtič, štěpkovač s připojením za traktor, výroba štěpky, šnekový mechanismus. 

ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with different types of wood chippers and their reliability. It 

includes individual machines from different manufacturers and their comparison. Based on 

the division of wood chippers, I designed my own 3D model, according to which a fully 

functional machine was made and thus the mentioned reliability of the model was verified. 

Part of the work is drawing documentation. 

KEYWORDS 

Wood chipper, crusher, wood chipper behind tractor, chip manufacture, screw mechanism. 
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ÚVOD 

ÚVOD 
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí a spolehlivostí štěpkovače, který byl vyroben podle 

níže uvedené výkresové dokumentace a 3D modelu. Štěpkovače jsou v lesnictví využívány jako 

prostředek k rozdrcení zbytkového materiálu ze stromů. V dnešní době se po štěpkovačích a 

podobných strojích zvedla poptávka. To je způsobeno také tím, že se v České republice masivně 

rozšířil kůrovec, který napadá stromy.  Při napadení lesa kůrovcem je nutno nakaženou oblast 

vymýtit a stromy co nejrychleji zpracovat. Větve z pokácených stromů lze spálit přímo v lese, 

nebo je právě díky štěpkovačům využít k dalším účelům. 

V úvodní kapitole se budu věnovat názvosloví, kde se seznámíme se základními pojmy 

získanými z odborných publikací. Následně se budu zabývat využitím drceného materiálu 

(štěpek). Další část věnuji podrobnému rozdělení štěpkovačů, jednotlivým zástupcům různých 

společností a jejich porovnávání. Dále byla stanovena kritéria spolehlivosti štěpkovače. 

Důležitou částí práce je navržení vlastní konstrukce stroje a vyhotovení výkresové 

dokumentace a 3D modelu. Cílem práce je zjistit, zda je možné navrženou konstrukci sestavit, 

a ověřit či případně vyvrátit její funkčnost.
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1 NÁZVOSLOVÍ 

1.1 ŠTĚPKOVÁNÍ 

Štěpkování je proces, při kterém pomocí mechanického nebo ručního vkládání větví do stroje 

(štěpkovače) vznikne požadovaný nařezaný (nadrcený) materiál o malých rozměrech (štěpka). 

1.2 ŠTĚPKOVAČ 

Štěpkovač je stroj sloužící k rozřezání dřevních částí stromů k výrobě štěpky. Optimální volba 

stroje a jeho zařazení do vhodné technologické varianty je obtížným úkolem. Kvůli velké 

variabilitě vstupního materiálu existuje mnoho druhů štěpkovačů. 

1.3 LESNÍ ŠTĚPKA 

Štěpka viz. Obr. 1 je sortiment, který vznikne rozdrcením odpadu při těžbě dřeva nebo při 

prořezávání stromů. Jedná se o drobné rozdrcené části velké několik centimetrů. Produkt se dle 

složení dále využívá buď na další zpracování, nebo přímo k energetickým účelům. Podoba 

výsledné štěpky je ovlivněna použitým materiálem. Jedná se o dřevo, kůru, jehličí nebo listí a 

mechanické nečistoty. Štěpky se podle štěpkovaného materiálu dodávají na váhu v m3 (v 

metrech kubických) nebo v prm (prostorový metr). Dodávky dřeva se uvádí v m3. Pro výpočet 

objemu v m3 se vynásobí prostorový metr převodním číslem. U štěpky má převodní číslo 

hodnotu 0,40. [1] 

Rozdělení štěpek: 

• Zelená štěpka obsahuje stromovou zeleň, kůru a dřevo. 

• Hnědá štěpka vzniká štěpkováním kmenů a větví s kůrou bez jehličí nebo listí. 

Zdrojem mohou být i odřezky nebo krajiny z pilařských provozoven. Hnědá 

štěpka se většinou využívá k energetickým účelům. 

• Bílá štěpka se vyrábí z odvětvených, odkorněných kmenů a větví. Je vhodná 

k dalším technologickým procesům. Například při výrobě dřevotřískových 

desek nebo při dalším zpracování v celulózo-papírenského průmyslu. [1] 

 

Obr. 1: Bílá, hnědá a zelená štěpka 



BRNO 2020 

 

 

 

13 
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2 ZDROJE DŘEVNÍ HMOTY PRO ŠTĚPKOVÁNÍ 

2.1 KÁCENÍ STROMŮ V LESE 

Při kácení je nutné dbát na bezpečnost. Před začátkem práce je zapotřebí okolí, kde se často 

vyskytují osoby, označit výstražnými značkami. Při kácení stromů je třeba pečlivě plánovat 

směr dopadu stromu. Důležité je si kolem sebe udělat bezpečnou únikovou cestu. Pomocí 

řetězové pily, klínu a palice se přejde k samotnému kácení stromu. Spadlý strom se odvětví 

sekerou nebo řetězovou pilou. Existují tři metody odvětvování pomocí řetězové pily: metoda 

švihová, šestifázová a metoda silných větví viz. Obr. 2. Vzniklé větve se musí upravit tak, aby 

se vešly do štěpkovače. Nakonec se větve narovnají na určené místo, aby se ušetřila práce při 

samotném štěpkování. [2] [3] 

 

Obr. 2 Metody odvětvování: švihová, šestifázová (švédská) a metoda silných větví (rakouská)[4] 

2.2 Z LESNÍCH PROŘEZÁVEK A PROBÍREK  

Prořezávka je výchovný zásah, který probíhá v prvních 20 letech věku stromů. Tato metoda je 

určena ke snížení hustoty zasázených stromků. Dále slouží k odstranění nekvalitních a 

nezdravých jedinců. Tímto zásahem se vytvoří lepší podmínky pro zbylé stromky. Prořezávka 

může být slabá, střední, silná a velmi silná. Zaleží na množství odebraných kusů stromů. Dále 

se prořezávka rozděluje podle doby provedení na předčasnou, odpovídající a opožděnou. Část 

odstraněných stromů se často využívá k prodeji vánočních stromků nebo na výrobu věnců. 

Zbytek stromů se v celém tvaru štěpkuje. [5] [6] 

Probírka probíhá mezi 20. až 50. rokem. Počet jedinců je třeba během této doby snížit ze 4-10 

tisíc na 300-500 kusů/hektar. Zaleží však na druhu stromu. Důležité je, aby mezi stromy vznikly 

rozestupy přibližně 5x5 m. Účelem probírky je hlavně to, aby podporovala tvar a přírůstek 

nadějných stromů. Během této metody se odděluje kulatina. Vršky stromů a větve je vhodné 

štěpkovat. Kulatina, která se nevejde do štěpkovače, se používá jako tuhé palivo. [5] [6] 

2.3 Z RYCHLE ROSTOUCÍCH DŘEVIN  

Sklizeň energetických lesů je nová těžební metoda, kterou využívají převážně zemědělci. 

Plantáže jsou zakládány uměle, na loukách nebo polích. V budoucnu se počítá s nedostatkem 

tuhých paliv a tato metoda rychle rostoucích dřevin by měla problém částečně nahradit. Při 

zakládání porostů se musí dbát na linii sázení tak, aby se při sklizni umožnilo vjezdu potřebné 
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mechanizace. Nejznámější druhy rychle rostoucích dřevin jsou vrba a japonský topol. Životnost 

plantáží se odhaduje na 15-25 let. Sklizeň se provádí jedenkrát po 3-6 letech. Rozlišujeme dva 

druhy – manuální vícefázová a mechanizovaná jednofázová sklizeň. Vícefázová se provádí 

pomocí motorové pily nebo křovinořezu. Oddělují se kmeny a větve, které se následně štěpkují. 

Při jednofázové sklizni se používá speciální řezačka, která rozdrtí celý strom. Samojízdná 

řezačka je schopná denně zpracovat až 5 hektarů plantáží. Tato moderní metoda je efektivní a 

nízkonákladová. [14]
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3 VYUŽITÍ DŘEVNÍ ŠTĚPKY 

3.1 SPALOVÁNÍ 

Štěpka je nejčastější druh biomasy vhodné ke spalování. Štěpkování za účelem spálení 

drceného materiálu umožnuje použít jakoukoliv dřevní hmotu. Je doporučené materiál spalovat 

ve speciálních kotlích s tepelným výkonem od 35 kW. Při vysokém výkonu topeniště 

je účinnost kotle až 80 %. Vlhkost a nestejnorodost spalovaného materiálu způsobuje kolísání 

provozního režimu topeniště. Vlhkost při dlouhodobém skladování způsobuje extrémní 

problémy. V prvních hodinách po naskladnění štěpky na hromadu dochází k nebezpečnému 

samozáhřevu na teplotu 60 až 70°C. Tomuto procesu lze předejít provzdušňováním nebo 

rozhrnutím hromady na menší vrstvu. Tím se štěpka rychleji vysuší. Pokud se tak neučiní, 

mohou vznikat velké ztráty na hmotě. Štěpka začne plesnivět a ztratí na ceně. Ztráty na objemu 

se v prvních měsících pohybují od 1 % do 5 %. Záleží na druhu a vlastnostech dřeva. Pro 

samotné spalování dřevní štěpky se doporučuje lhůta 2 týdnů od samotného naskladnění. 

Doporučená doba skladování jsou přibližně 3 až 4 měsíce. [15] 

3.2 TECHNOLOGICKÉ VYUŽITÍ  

Mezinárodní firma Kronospan, která má závod v Jihlavě, se zabývá výrobou velkoplošných 

materiálu na bázi dřeva. Jedná se o výrobu OSB desek, dřevotřískových a dalších desek všech 

rozměrů. [7] 

Další společností, která je silná ve svém oboru, je pila Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. 

Tento závod vyrábí řezivo, zpracovává dřevo a dále se zabývá výrobou dřevěných pelet. [8] 

Dřevotřískové desky  

Výroba dřevotřískové desky spočívá ve slisování různorodě uložených dřevěných třísek 

a pojiva. Jako pojivo se zde používá formaldehydová pryskyřice. Materiál třísek může pocházet 

z jakékoliv listnaté nebo jehličnaté dřeviny. Povrch je přírodní, popřípadě se dá nalisovat 

speciálním ozdobným papírem různých vzorů. Hrany desky mohou být rovné nebo s drážkou. 

[9] 

OSB desky 

Tyto desky jsou vyrobené ze tří vrstev. Vrstvy dřevěných štěpek u sebe drží pomocí 

pryskyřicového tmelu. Ty se pod velkým tlakem slisují. OSB desky se používají 

ve stavebnictví, truhlářství i v dalších oborech. Jsou výborným materiálem, snadno se řežou, 

brousí nebo vrtají. Díky přírodnímu pojivu jsou zdravotně nezávadné, a proto jsou vhodné i 

do interiéru. Varianty hran jsou stejné jako u dřevotřískových desek. [9] 

3.3 DALŠÍ VYUŽITÍ 

V okrasných zahradách 

Štěpky jsou hojně využívány jako okrasa. V zahradách nebo parcích jsou velmi oblíbené. Jsou 

vhodné při vytváření okrasných skalek. Na místo, kam budou nasypané štěpky, je vhodné, aby 

byla položena speciální černá plachta. Ta zabrání prorůstání trávy. Okrasná plocha tak zůstane 

téměř bezúdržbová. 
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Ochrana rostlin 

Mulč je pěticentimetrová vrstva štěpek, která chrání půdu proti nadměrnému vysušení nebo při 

prudkých deštích. Mulč se sype kolem stromů, keřů a rostlin.  

Kompostování 

Při kompostování je jemná štěpka výbornou složkou. V ovocných sadech se po letním a jarním 

řezu větve štěpkují a v přiměřeném množství se přidávají do kompostu. Tam se jemná štěpka 

velmi rychle rozloží. Výhodou je, že provzdušní i další materiály kompostu (například 

posekanou trávu). Kompostováním se vytváří humus, který je potřebný pro kvalitní půdu. [10] 

Izolace 

Štěpky slouží jako izolace. Vysočina aréna viz. Obr. 3, biatlonová oblast v Novém Městě 

na Moravě, se při pořádání světových pohárů nebo mistroství světa v biatlonu potýkala 

s nedostatkem sněhu. Řešením bylo vybudování obřího zásobníku o ploše 120 x 90 metrů. 

Do zásobníku se vejde až 60 tisíc metrů krychlových technického sněhu. Na jaře, při naplnění 

zásobníku, je plocha zahrnuta půlmetrovou vrstvou dřevních štěpek. Zásoba musí vydržet přes 

léto do další zimy. I přes kvalitní izolaci ubude přibližně jedna třetina z celkového objemu. [11] 

[13] 

Obr. 3 Izolace sněhu vrstvou štěpek v Novém Městě na Moravě [12] 
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4 ROZDĚLENÍ ŠTĚPKOVAČŮ 

4.1 DLE VELIKOSTI 

4.1.1 ZAHRADNÍ 

Tyto štěpkovače jsou vhodné pro zahrádkáře nebo domácí kutily. Používají se na drcení malých 

větví, které vzniknou z prořezávek ovocných stromů. Stroj je uřčený pro malé výkony 

štěpkování. Doba provozu se odhaduje řádově na pár hodin ročně. Hmota, která vznikne 

drcením větví, se nejčastěji používá jako hnojivo do kompostu nebo při vytváření okrasných 

skalek. Pohon zahradních drtičů bývá zajištěn pomocí elektromotoru. Štěpkovač viz. Obr. 4 od 

firmy Bosch má patentovaný drtící mechanismus Turbine Cut.  [16]  

 

Obr. 4 Elektrický štěpkovač Bosch AXT 25 TC [17] 

4.1.2 MALÉ 

Využívá se, pokud je objem štěpkovaného materiálu větší. Používají se malé štěpkovače viz. 

Obr. 5. Od zahradních štěpkovačů se liší velikostí a druhem vyprazdňování drceného materiálu. 

Tyto stroje bývají opatřeny komínem pro výfuk štěpek. K pohánění mechanismu se používá 

elektromotor, případně spalovací motor. Výhodou štěpkovačů se spalovacím motorem je 

snadná dostupnost mimo dosah elektrického zdroje. Nevýhodou je hlučnější provoz. Tyto stroje 

jsou opatřeny kolečky pro lepší manipulovatelnost. Štěpky vytvořené tímto strojem se většinou 

používají k energetickým účelům. Na trhu je mnoho výrobců, kteří se zabývají štěpkovači 

tohoto druhu. 
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Obr. 5 Benzínový štěpkovač PROMA MZD-7/70 [18] 

4.1.3 STŘEDNÍ 

Za střední štěpkovače viz. Obr. 6 považujeme ty, které jsou poháněny jinými stroji. Například 

připojením za traktor nebo hydraulicky. Tyto stroje bývají nesené na tříbodovém závěsu 1., 2. 

nebo 3. kategorie. Štěpkovače střední velikosti produkují hmotu, která je určena k energetickým 

účelům. Robustní konstrukce zajištuje při vibraci pevnost všech částí. Stroje jsou většinou 

opatřeny závěsy pro připojení vleku. Štěpka je díky rotujícím lopatkám foukána komínem na 

zem či do vleku. Pytlovací komín je speciální příslušenství určené k foukání přímo do rašlového 

pytle nebo vaku Big Bag. 

 

Obr. 6 Nesený štěpkovač LASKI LS 200 T[19] 
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4.1.4 VELKÉ 

Mezi velké štěpkovače řadíme stroje, které používají profesionální firmy. Tyto firmy se 

zabývají výrobou štěpek na zakázku. Stacionární štěpkovače viz. Obr. 7 jsou využívány ve 

velkých provozovnách na zpracování dřeva. Stroje bývají samohybné. Pořizovací cena těchto 

velkých mašin se pohybuje řádově v milionech korun. Produkty vytvořené z těchto strojů 

bývají využívány v dalším technologickému procesu (například pro výrobu dřevotřískových 

desek). Štěpky s horší kvalitou se používají jako palivo. 

 

Obr. 7 Velký štěpkovač VERMEER HG 6000 TX [20] 

4.2 DLE DRUHU POHYBU  

4.2.1 STACIONÁRNÍ 

Stacionární mašiny viz. Obr. 8 se používají na výrobu štěpek ve velkých provozovnách. Stroje 

jsou zpravidla ukotveny k rovné podlaze. Vyprazdňování probíhá gravitačně, případně pomocí 

dopravníku do kontejneru nebo do jiného úložného zařízení. U větších strojů je kontejner 

umístěn pod rámem. Štěpkovač je konstruován pro pravidelný každodenní provoz. Výhodou je 

zpracování velkých objemů. Nevýhodou stroje je jeho velikost a nulová manipulovatelnost. 

 

Obr. 8 Stacionární štěpkovač JENZ HE 700 STA [21] 
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4.2.2 PŘEMÍSTITELNÝ 

Štěpkovače přemístitelné viz. Obr. 9 jsou využívány u malých zahradních strojů. Pohyb je 

zajištěn podle druhu stroje dvěma až čtyřmi kolečky. Pomocí madla se štěpkovač přizvedne 

tak, aby se kolečka dotkla země. Poté se mašina může přesunout na potřebné místo. Pohon 

tohoto druhu stroje je opatřen elektromotorem nebo spalovacím motorem. Výhodou je snadná 

manipulovatelnost. 

 

Obr. 9 Elektrický štěpkovač PATRIOT PS 2800 70[22] 

4.2.3 NESENÝ 

Tento druh pohybu se používá u středních štěpkovačů. Nesený bývá za traktorem viz. Obr. 10 

pomocí tříbodového závěsného systému 1., 2. nebo 3. kategorie. Pohon je zpravidla zajištěn 

pomocí kloubové (kardanové) hřídele. Výhodou je, že se traktor se štěpkovačem může dostat i 

do hůře dostupných míst. Nevýhodou je, že při velké vzdálenosti od místa štěpkování má traktor 

omezenou rychlost pohybu. 

 

Obr. 10 Nesený štěpkovač REMET RT-720R PROFESSIONAL [23] 
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4.2.4 PŘÍVĚSNÝ (VLASTNÍ PODVOZEK)  

Při větší vzdálenosti od místa, kde se provádí technologie štěpkování, je vhodné použít metodu 

s vlastním podvozkem viz. Obr. 11. Na speciálně upraveném podvozku je napevno umístěn 

štěpkovač jakéhokoliv druhu mechanismu poháněn spalovacím motorem. Tento přívěs je 

připojen pomocí tažného zařízení k osobnímu automobilu. Je nutné, aby byl přívěs podroben 

prohlídce technické kontroly a dostal příslušné oprávnění pro vjezd na pozemní komunikaci. 

 

Obr. 11 Štěpkovač PIRBA 37HP na podvozku [24] 

4.2.5 SAMOHYBNÝ 

Za samohybný štěpkovač viz. Obr. 12 se považuje stroj, který není poháněn jiným strojem.  

Zjednodušeně se dá říci, že funguje na stejném principu jako kombajn na obilí nebo řezačka na 

kukuřici. Těchto druhů je široká škála. Konstrukce strojů je navrhnuta tak, aby celý proces 

ovládala jedna osoba z kabiny stroje. Stroj může být vybaven mechanickou rukou pro sbírání 

hmoty určené ke štěpkování. Podvozek samohybného štěpkovače může být kolový, pásový 

nebo speciálně upravený pro jízdu na kolejích. Firma LASKI s.r.o. má v nabídce samohybný 

výkonný štěpkovač, který je ovládán obsluhou pomocí dálkového ovládaní. Výhodou tohoto 

stroje je otočná horní stavba. Vkládání a výfuk může probíhat z jakékoliv strany. [25] 
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Obr. 12 Štěpkovač na pásech s dálkovým ovládáním LS 160 DW Track [25] 

4.3 DLE DRUHU POHONU 

4.3.1 ELEKTROMOTOR 

Pohon elektromotorem viz. Obr. 13 se zpravidla používá u štěpkovačů s malým výkonem. 

Jedná se o štěpkování větví vzniklých z ořezaných ovocných stromů. Štěpkovače pracují řádově 

jednotky až desítky hodin ročně. Výhodou jsou nízké pořizovací náklady a levný bezúdržbový 

provoz. Nevýhodou elektromotorů je, že proces musí být prováděn v dosahu elektrického 

zdroje. Proto se štěpkovače poháněné elektromotorem používají v zahradách nebo sadech, kde 

se pomocí prodlužovacího kabelu připojí do elektrické sítě. 

 

Obr. 13 Elektrický štěpkovač PIRBA 15KW 70[26]  
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4.3.2 SPALOVACÍ MOTOR 

Tento druh štěpkovače viz. Obr. 14 je v porovnání s elektromotorem výhodnější v podmínkách, 

kde se nenachází elektrický zdroj. Stroj je větší a těžší. U malých strojů se přepravuje na 

vozíkách, u velkých může být i samohybný. Výhodou je provoz v jakémkoliv prostředí. 

Nevýhodou je větší hluk. Při spalování vznikají škodlivé výfukové plyny. Snížení emisí lze 

dosáhnout filtry nebo katalyzátory. 

 

Obr. 14 Benzínový štěpkovač BLACK TOOLS 2000 LTE [27] 

4.3.3 KOMBINOVANÉ 

Kombinované pohony štěpkovačů viz. Obr. 15 jsou výhodnou variantou pro štěpkování 

v zahradách i v lesích. Využívá se kombinace elektromotoru a připojení za traktor pomocí 

tříbodového závěsu s kloubovou hřídelí. Ve srovnání s jednopohonovým štěpkovačem je 

kombinovaný dražší. Přepínání pohonů je bezproblémové a rychlé. Před zapnutím 

elektromotoru na traktoru nesmí být připojena kloubová (kardanová) hřídel. [28]  

 

Obr. 15 Kombinovaný štěpkovač JH [29] 
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4.3.4 HYDRAULICKÝ POHON 

U štěpkovače vybaveného hydraulickým pohonem viz. Obr. 16 se používá mechanismus 

protiběžných hřídelí. Výhodou tohoto štěpkovače je univerzálnost připojení k jakémukoliv 

stroji, který je opatřen hydromotorem. Pomocí dvou hydraulických rychlospojek se může 

připojit například za traktor, manipulátor, nakladač a další stavební nebo zemědělské stroje. 

Tento pohon se často využívá při štěpkování podél železničních tratí. Nevýhodou je, že při 

zapojení více strojů do jednoho štěpkovače se může kvalita hydraulického oleje zhoršit. [30] 

 

Obr. 16 Štěpkovač s hydraulickým pohonem URBAN HM70 s dvojitým pytlovačem [31]  



BRNO 2020 

 

 

 

25 
 

ROZDĚLENÍ ŠTĚPKOVAČŮ 

4.3.5 S PŘIPOJENÍM ZA TRAKTOR 

Štěpkovače s připojením za traktor viz. Obr. 20 jsou oblíbené v zemědělství a v lesnictví. Stroj 

je opatřený šnekovým nebo diskovým mechanismem, který je součástí hřídele a setrvačníku. 

Spojení konců hřídelí mezi štěpkovačem a traktorem zajišťuje kloubová (kardanová) hřídel, 

která je zajištěna bezpečnostním prvkem proti přetížení. Štěpkovač je nesen na tříbodovém 

závěsu traktoru. Nevýhodou je velký manipulační prostor. Výhodou je možnost štěpkování i 

v těžko dostupném terénu. Stroje jsou opatřené závěsem pro sériové připojení vozu nebo 

kontejneru. Podle uspořádání souprav se štěpkovače dělí na standardní viz. Obr. 17, 

s pravoúhlou převodovkou viz. Obr. 18 nebo vyosené viz. Obr. 19.   

                      

Obr. 17 Standardní stroj [29] Obr. 18 Stroj s pravoúhlou převodovkou [29]  Obr. 19 Vyosený stroj [29] 

 

Obr. 20 Štěpkovač R12 s připojením za traktor [32]  
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4.4 DLE ZPŮSOBU PODÁVÁNÍ 

4.4.1 BEZ PODÁVACÍHO ZAŘÍZENÍ 

Tento způsob je založen na gravitační síle. Větve se do stroje vkládají ze shora, popřípadě 

zešikma. Vlastní tíhou se větev posouvá k mechanismu, který ji rozdrtí. To je vhodné při 

štěpkování kratších větví, které se ještě opírají o násypku. Delší větve, které by se neudržely 

v násypce, je nutné držet. V tom případě je práce neefektivní a pracná. 

4.4.2 SAMOČINNÉ PODÁVÁNÍ  

Samočinné podávání funguje u šnekového mechanismu. Vkládání větví do štěpkovače probíhá 

zezadu nebo z boční strany, zaleží, zda je stroj opatřen pravoúhlou převodovkou. Kuželový 

šnek svou roztečí závitu vtahuje větve do stroje. Při podávání se do větví zařezává závit šneku. 

Pokud šnek větev neuřízne, urazí ji lopatka připevněná na setrvačníku. Úkolem obsluhy 

štěpkovače je vkládat větve do násypky. Toto podávání je účinné a levné, protože je součástí 

mechanismu. 

4.4.3 PODÁVACÍ VÁLEC 

Podávání pomocí válců se může používat u více druhů mechanismů. Jsou dva válce (spodní a 

horní). Na plášti podávacího válce jsou přivařené zuby tak, aby štěpkovaný materiál nemohl 

prokluzovat. Spodní podavač je umístěn vodorovně se spodní hranou násypky. Vrchní válec je 

pohyblivý ve svislém směru a snaží se materiál zmáčknout k sobě. Pohon může být spojený 

s mechanismem v závislosti na výkonu štěpkování nebo řízený samostatně. 

4.4.4 MECHANICKÁ RUKA S PÁSOVÝ DOPRAVNÍK A PODÁVACÍ VÁLEC 

Mechanická ruka se používá u velkých štěpkovačů viz. Obr. 21. Slouží k sbírání větví ze země, 

které pak položí na dopravník. Z dopravníku větve putují k bubnovému mechanismu, kde se 

rozdrtí. Výhodou mechanické ruky je nabírání mnoha větví najednou. Tento proces zajištuje 

jedna osoba, která sedí uvnitř samohybného štěpkovače nebo u připojeného traktoru, a ovládá 

ruku a výkon stroje. Nevýhodou ruky je omezený dosah. Uvedený způsob podávání používají 

firmy, které se štěpkováním zabývají. Metoda je velmi rychlá a málo pracná, ale velmi drahá. 

 

Obr. 21 Bubnový štěpkovač DOPPSTADT DH 812 LD [33] 
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4.5 DLE ZPŮSOBU VYPRAZDŇOVÁNÍ 

4.5.1 GRAVITAČNÍ 

Gravitační vyprazdňování využívá síly, která působí na štěpky. Otvor pro vypadávání štěpek se 

většinou nachází pod rámem štěpkovače. Pod strojem velkých rozměrů může být zabudovaný 

kontejner. U malých zahradních štěpkovačů se jedná o koš velký desítky litrů. Tato metoda je 

nejjednodušší a nejlevnější. 

4.5.2 VENTILAČNÍ  

Ventilační vyprazdňování se využívá u štěpkovačů, které jsou opatřeny setrvačníkem. Na 

setrvačníku jsou připevněny lopatky, které rozpohybují rozdrcený materiál. Pomocí odstředivé 

síly vylítnou štěpky komínem viz. Obr. 22, který je uložen tangenciálně. Úlohou komínu je 

zachování směru výfuku frakce. Výhodou tohoto způsobu vyprazdňování je, že se štěpky 

dostávají přímo do vozu nebo do kontejneru. Nevýhodou je riziko úrazu zasažením 

odlétávajících částí. Pytlovač pro jeden viz. Obr. 23 nebo dva pytle viz. Obr. 24 je speciální 

příslušenství určené k foukání přímo do rašlového pytle nebo vaku. 

 

Obr. 22 Komín pro foukání do vozu [34]     Obr. 23 Pytlovač[34]       Obr. 24 Pytlovač pro dva pytle[34] 

4.5.3 DOPRAVNÍKEM 

Vyprazdňování štěpek pomocí dopravníku viz. Obr. 25 je vhodné při dálkové nebo výškové 

dopravě. Nehrozí zde nebezpečí zasažení štěpkou. Druh dopravníku je závislý na podmínkách 

provozu. Většinou se používá pásový dopravník. Nejčastěji pás pohání přídavný elektromotor. 

Tato metoda vyprazdňování zabere více místa, je drahá a náročná na údržbu. 
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Obr. 25 Štěpkovač URBAN HM70 s dopravníkem 2,1 m [35] 

4.6 DLE MECHANISMU 

4.6.1 ŠNEKOVÝ 

Mechanismus ve formě šroubovice s kuželovitým tvarem viz. Obr. 26 se při otáčení zařezává 

do dřeva. Materiál určený ke štěpkování se vkládá silnějším koncem ve směru osy otáčení. 

V důsledku stoupání šnekovice se větve postupně vtahují směrem dovnitř. Pokud se 

v posledním závitu větev neuřízne, tak ji urazí lopatky připevněné k setrvačníku viz. Obr. 27. 

Štěpky se poté dostanou na lopatky, které je odstředivou silou přes komín vyfouknou ven ze 

štěpkovače. Tento šnekovitý mechanismus si lze představit jako mlýnek na maso. Nevýhodou 

šnekového mechanismu je, že nemá možnost seřizování velikosti štěpek. Stoupání šroubovice 

určuje velikost štěpky viz. Obr. 28 . Tento druh štěpkovače produkuje nestandardní tvary 

štěpek, které jsou vhodné pro energetické využití.  [36] [37] 

 

Obr. 26 Schéma šnekového mechanismu [38]          Obr. 27 Šnekový štěpkovač BARAKUDA [39] 
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Obr. 28 Šneky firmy LAIMET[40] 

4.6.2 DISKOVÝ 

Tento druh štěpkovače je nejrozšířenějším strojem na výrobu štěpky. Mobilní diskové 

štěpkovače se často vyráběly ze zemědělských řezaček, u kterých bylo nutné provést 

konstrukční úpravy. Diskový mechanismus má na čelní straně setrvačníku 2-7 nožů viz. Obr. 

29. Kvůli řezné síle, která se zvětšuje směrem od středu (rychlost v ose setrvačníku je nulová), 

je umístěn co nejblíže k obvodu disku menší otvor určený pro vkládání větví. Na rozdíl od 

šnekového mechanismu produkuje tento stroj rozměrově přesnější štěpky, které jsou vhodné 

k dalšímu technologickému procesu. Z velké části se využívá k energetickým účelům.  

V porovnání s bubnovým mechanismem je u diskového setrvačníku dostačující motor o 

menším výkonu. Frakce mohou být i jemnější, záleží na nastavení vzdálenosti nožů od disku 

viz. Obr. 30. Nevýhodou tohoto mechanismu je, že vtahování vstupního materiálu není 

samočinné. Řešením je přidání pomocného podavače. [1]  

                           

Obr. 29 Schéma diskového mechanismu [38]                             Obr. 30 Disk s nožem [41] 
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4.6.3 BUBNOVÝ 

Bubnový mechanismus má nože uložené na povrchu pláště bubnu rovnoběžně s osou otáčení 

viz. Obr. 31. Vstupní otvor pro vkládání materiálu je velký přes celou šířku bubnu viz. Obr. 32. 

Tento mechanismus se používá pro nestejnorodý materiál. Například objemné, rozvětvené 

větve. Pojištění zpětného vrhu zajištuje žlab a mačkací válec, který štěpkovaný materiál 

zmáčkne pod polovinu výšky bubnu. Při velkém stlačení potom místo sekání dochází ke štípání 

na dlouhé třísky. Řešením je síto, které ve výmetné rouře zachytí tyto dlouhé kusy a pošle je 

zpět ke štěpkování. Štěpkovače jsou zpravidla opatřeny podávacím pásem a vtahovacími válci, 

které jsou opatřeny hroty pro lepší posun materiálu viz. Obr. 33. Bubnové štěpkovače jsou 

typické svým velkým výkonem. V porovnání s diskovým mechanismem je zde třeba většího 

výkonu motoru. Pojistka proti přetížení chrání mechanismus při náhlém zacpání. [1] [50] 

 

Obr. 31 Schéma bubnového mechanismu [42]          Obr. 32 Bubnový štěpkovač JENSEN JT600 [43] 

 

Obr. 33 Průřez bubnovým štěpkovačem JENZ HEM 560 [44] 
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4.6.4 S PROTIBĚŽNÝMI HŘÍDELEMI 

U tohoto typu mechanismu nejsou konečným produktem štěpky, ale malé špalíky viz. Obr. 34. 

Pro výrobu palivových špalíků je vhodný mechanismus s protiběžnými hřídelemi značky Rojek 

viz. Obr. 35. Porcování na špalíky dlouhé od 5 do 12 cm obstarávají dvě hřídele opatřené noži. 

Hřídele se současně otáčí. Při střetnutí nožů ve vodorovné poloze dojde k uštípnutí špalíku. 

Benzínový motor obstarává pohon hřídelí. [1] [45] 

 

Obr. 34 Schéma mechanismu s protiběžnými hřídelemi  [45] 

Obr. 35 Mechanika drtiče ROJEK [45] 

 

4.6.5 FRÉZOVACÍ MECHANISMUS 

Frézovací mechanismus je typický pomalými otáčkami. Štěpkování začíná vložením větve na 

ozubené kolo viz. Obr. 36. Zub mechanismu přitlačí větev ke stěně a postupně se do něj 

zařezává. Velikost štěpky odpovídá velikosti zubové mezery. Přibližně se jedná 1-3 cm dlouhé 

segmenty. Díky pomalým otáčkám nevznikají velké a prudké rázy ani vibrace. Proto je 

mechanismus relativně tichý. Nevýhodou frézovací metody je, že obtížně drtí čerstvé větve. 

Velkou výhodou zubů frézy je, že se na rozdíl od všech jiných štěpkovačů nemusí ostřit. [41]     
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Obr. 36 Schéma mechanismu válec s noži[41] 

4.6.6 TURBINE CUT  

Systém „Turbine-Cut“ je speciální svou konstrukcí viz. Obr. 37. Tento mechanismus 

patentovaný společností Bosch je využitý na zahradním štěpkovači Bosch ATX 25 TC viz. Obr. 

4. Svým vzhledem připomíná bubnový stroj, ale nože jsou připevněny po obvodu komolého 

kužele. Výhodou je plynulé zařezávání do materiálu připraveného ke štěpkování. Díky této 

konstrukci nedochází k zablokování soustavy. Stroj je tak plynulý a tichý. Mechanismus je 

vhodný pro většinu druhů dřeva. Štěpky pak ze stroje vypadávají do sběrného koše o velikosti 

53 litrů. ATX 25 TC dotáže zpracovat větve o průměru až 45 mm. Pohon je zajištěn 

elektromotorem o příkonu 2,5 kW. [46] 

 

Obr. 37 Mechanismus Turbine cut [47] 
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4.6.7 PRINCIP SEKERY 

Princip sekery je speciální mechanismus, který vyvinula a nechala si patentovat firma ELIET 

viz. Obr. 38. Jedná se o soustavu speciálních ozubených nožů připevněných na hřídeli. Díky 

své konstrukci mají nože více řezných hran, a proto se dají obracet. Princip sekery znamená, že 

se nože zařezávají po směru vláken. Díky menšímu řeznému odporu jsou na stroje montovány 

pohony o menších výkonech než u ostatních mechanismů. Soustava nožů v provozu provede 

až tisíc pohybů za minutu. Síto, které je připevněno okolo mechanismu, zajistí stejnoměrné 

štěpky. Firma ELIET použila mechanismus u svého štěpkovače ELIET SUPER PROF 2000 

viz. Obr. 39. Stroj je charakteristický vysokým výkonem až 6 m3/h a malou konstrukcí. 

Vtahování větví má na starost hydraulický posuvný válec. Pohon je zajištěn spalovacím 

motorem s elektrostartérem. [48] 

 

Obr. 38 Mechanismus princip sekery [48] 

 

Obr. 39 Štěpkovač ELIET SUPER PROF 2000  [49]
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5 PŘEHLED VÝROBCŮ DOSTUPNÝCH NA TRHU 

5.1 FIRMA TS INDUSTRIE 

Německý výrobce s dlouholetou zkušeností a více než 10 000 prodanými stroji. Společnost TS 

Industrie vznikla sloučením dvou firem – Tünnissen a Saelen. V současnosti má výrobní 

závody v Německu, Francii a Lotyšsku. Široká škála štěpkovačů a drtičů zaujme především 

soukromníky, obce nebo profesionální firmy zabývající se zpracováním dřevěného odpadu. 

Kvalitní stroje společnosti TS Industrie jsou rozšířené po celém světě. [51] 

5.1.1 WS 15 PTO 

Štěpkovač WS 15 PTO viz. Obr. 40 je nejmenší z řady štěpkovačů poháněných traktorem. Stroj 

je konstruován pro traktory o minimálním příkonu 18kW. Vývodová hřídel pohání vlastní 

hydraulický obvod. Díky tomu je provoz se staršími traktory bezproblémový. Vkládání zajištují 

dva podávací válce. Diskový mechanismus se dvěma noži dokáže zpracovat větve až do 

průměru 150 mm. Výhodou je nastavitelná velikost štěpky. Ve volitelné výbavě výrobce nabízí 

například osvětlení nebo barvu stroje dle přání zákazníka.  

 

Obr. 40 Štěpkovač WS 15 PTO [52] 

5.1.2 WS 23 PTO 

Klasický diskový štěpkovač WS 23 PTO viz. Obr. 41, který má vlastní hydraulický okruh, 

dokáže zpracovat dřevěný odpad do maximálního rozměru 230 mm. Minimální doporučený 

příkon traktoru se pohybuje v rozmezí 30 až 56 kW. Násypka je opatřena sklopným vkládacím 

stolem. Stroj je nesen na tříbodovém závěsu 2. nebo 3. kategorie, dle určení zákazníka. Výrobce 

nabízí také variantu PTOT, která umožnuje otáčení celého štěpkovače. Štěpkovač je určený 

především k profesionálnímu použití. 
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Obr. 41 Štěpkovač WS 23 PTO [53] 

Tab. 1 Porovnání štěpkovačů firmy TS Industrie [52] [53] 

 WS 15 PTO WS 23 PTO 

Štěpkovací mechanismus diskový diskový 

Velikost štěpky nastavitelná nastavitelná 

Max. průměr  150 mm 230 mm 

Druh pohonu traktor PTO traktor PTO 

Připojovací hřídel (kardan) 1" 3/8 Z6 DIN 9611 1" 3/8 Z6 DIN 9611 

Min. příkon traktoru 18 ÷ 26 kW 30 ÷ 56 kW 

Otáčky stroje 540 min-1 1000 min-1 

Výkon 12 ÷ 16 m3/h 16 ÷ 20 m3/h 

Nesený ano ano 

Způsob podávání dva válce dva válce 

Způsob vyprazdňování Odstředivé, komínem Odstředivé, komínem 

Závěs tříbodový závěs kat. II tříbodový závěs kat. III 

Možnost připojení vozu/vleku ne ne 

Bezpečnostní brzda ano ano 

Rozměry d/š/v 1600/1200/2100 mm 3000/1560/2600 mm 

Přepravní rozměry - - 

Hmotnost stroje 550 kg 1100 kg 

Cena bez DPH 104 000 Kč 299 000 Kč 
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5.2 FIRMA BYSTROŇ – INTEGRACE S.R.O. 

Firma BYSTROŇ – INTEGRACE s.r.o. se specializuje na výrobu lesních a zemědělských 

strojů. Dále se zabývá příslušenstvím pro údržbu silnic. Firma si veškerou výrobu zajištuje 

sama. V konstrukčním řešení klade důraz na jednoduchost, praktičnost a robustnost strojů. 

Bystroň se zabývá i servisem strojů. Roku 1990 byla firma založena Ing. Vilémem Bystroněm. 

Od té doby si v České republice vybudovala dobré postavení. Své stroje vyváží do zahraničí, 

například Německa, Rakouska, Polska, Slovinska a do dalších zemí Evropské unie.  [54] 

5.2.1 PIRANA S PŘIPOJENÍM VLEČKY 

Pirana viz. Obr. 42 je produktová řada štěpkovačů za traktor od firmy BYSTROŇ – 

INTEGRACE. Štěpkovací mechanismus je opatřen dvouchodým šnekem. Konstrukce stroje je 

řešena pravoúhlou převodovkou. Výhodou tohoto uspořádání je možnost připojení a foukání 

štěpek přímo do vlečky. Větve se vkládají z boční strany soupravy a výfuk probíhá dozadu. 

Pirana je uřčená pro traktory s minimálním výkonem 10 kW. Výrobce také nabízí výrazně 

levnější stroj Pirana bez pravoúhlé převodovky. Tento štěpkovač je vhodný pro lesníky nebo 

zemědělce, kteří štěpku využívají především k energetickým účelům. [55] 

 

Obr. 42 Štěpkovač PIRANA s připojením vlečky [55] 

5.2.2 BARAKUDA 

Barakuda viz. Obr. 43 je nejsilnější a nejvýkonnější z produktové řady štěpkovačů s připojením 

za traktor pomocí tříbodového závěsu. Samočinné podávání zajištuje dvouchodý šnekový 

mechanismus. Na násypce je bezpečnostní brzda. Po stlačení se uzavře otvor pro vkládání větví. 

Jedná se o standardní uspořádání soupravy. Barakuda si dokáže poradit se suchými i mokrými 

větvemi. Překážkou není ani listí nebo jehličí. Zpracuje i desky nebo trámy. Velkost štěpky je 

90 mm, rozměr odpovídá rozteči závitu šnekovice. Kvůli velkému potřebnému příkonu a vyšší 

ceně je štěpkovač určený k profesionálnímu využití. [39] 
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Obr. 43 Štěpkovač BARAKUDA [39] 

Tab. 2 Porovnání štěpkovačů firmy BYSTROŇ – INTEGRACE [55] [39] 

 PIRANA BARAKUDA 

Štěpkovací mechanismus Šnekový dvouchodý Šnekový dvouchodý 

Velikost štěpky 50 ÷ 70 mm 90 ÷ 100 mm 

Max. průměr  70 mm 150 mm 

Druh pohonu traktor PTO traktor PTO 

Připojovací hřídel (kardan) 1" 3/8 Z6 DIN 9611 1" 3/8 Z6 DIN 9611 

Min. příkon traktoru 10 kW 30 kW 

Otáčky stroje 540 ÷ 1000 min-1 540 ÷ 1000 min-1 

Výkon 5 m3/h 10 m3/h 

Nesený ano ano 

Způsob podávání samočinný samočinný 

Způsob vyprazdňování Odstředivé, komínem Odstředivé, komínem 

Závěs tříbodový závěs kat. I tříbodový závěs kat. II 

Možnost připojení vozu/vleku ano ne 

Bezpečnostní brzda ano ano 

Rozměry d/š/v 2000/2000/1400 3000/2500/2200 

Přepravní rozměry d/š/v - - 

Hmotnost stroje 220 kg 770 kg 

Cena bez DPH 47 990 Kč 115 200 Kč 
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5.3 FIRMA GREENMECH, S.R.O. 

Společnost s více jak třicetiletou tradicí byla založena ve Velké Británii za účelem vývoje, 

výroby a prodeje štěpkovačů. Tato firma má velké zázemí a bohaté zkušenosti. Roku 2001 byla 

založena i česká společnost GreenMech. Výrobce nabízí mnoho štěpkovačů. Od pohonu 

s vlastním motorem, přes připojení za traktor, až po stroje samohybné. GreenMech nabízí 

perfektní poměr mezi cenou a výkonem a bezkonkurenčním poprodejním servisem. Společnost 

získává za svoje inovace řadu ocenění. [56] 

5.3.1 GREENMECH CS100TMP 

Štěpkovač CS100TMP si poradí s matriálem určeným ke štěpkování až do průměru 100 mm. 

Je připojen pomocí kardanu a tříbodového závěsu k malotraktoru o minimálním příkonu 11 

kW. Výrobce nabízí dvě varianty: nesený za traktor nebo s kolovým podvozkem. Bubnový 

mechanismus opatřený dvěma noži zaručuje štěpkování jak měkkého, tak i tvrdého dřeva bez 

zablokování. Díky vysokým otáčkám a konstrukci násypky nejsou potřeba podávací válce. 

CS100TMP viz. Obr. 44 je nejmenší štěpkovač od firmy GreenMech. Stroj najde využití při 

údržbě parků, golfových hřišť, ale i jiných míst. [57] 

 

Obr. 44 Štěpkovač CS100TMP [57] 

5.3.2 GREENMECH CHIPMASTER 220 TMP 

Tento vysoce výkonný a odolný štěpkovač za traktor CHIPMASTER 220 TMP je nejznámější 

model od firmy GreenMech. Diskový mechanismus je opatřen patentovanou technologií čtyř 

kotoučových ostří nazývanou Disc-Blade, která má mnohem lepší vlastnosti než klasické rovné 

ostří. Vkládání probíhá pomocí hydraulických válců, které jsou řízené protizátěžovým 

systémem No-Stress. Štěpkovač spořádá větve až do průměru 220 mm. Foukání štěpek probíhá 

díky otočnému komínu v jakémkoliv rozsahu až do 280°. CHIPMASTER 220 TMP viz. Obr. 

45 je vhodný pro lesníky při údržbě lesních pozemků. 



BRNO 2020 

 

 

 

39 
 

PŘEHLED VÝROBCŮ DOSTUPNÝCH NA TRHU 

 

Obr. 45 Štěpkovač CHIPMASTER 220 TMP [58] 

Tab. 3 Porovnání štěpkovačů firmy GreenMech [57] [58] 

 CS100TMP CHIPMASTER 220TMP 

Štěpkovací mechanismus Bubnový Diskový 

Velikost štěpky nastavitelná nastavitelná 

Max. průměr  100 mm 220 mm 

Druh pohonu traktor PTO traktor PTO 

Připojovací hřídel (kardan) 1" 3/8 Z6 DIN 9611 1" 3/8 Z6 DIN 9611 

Min. příkon traktoru 11 ÷ 22 kW 44 ÷ 60 kW 

Otáčky stroje 540 min-1 1565 min-1 

Výkon 4 ÷ 6 m3/h 15 ÷ 20 m3/h 

Nesený ano ano 

Způsob podávání gravitační dva válce 

Způsob vyprazdňování Odstředivé, komínem Odstředivé, komínem 

Závěs tříbodový závěs kat. I tříbodový závěs kat. II 

Možnost připojení vozu/vleku ne ano 

Bezpečnostní brzda ne ano 

Rozměry d/š/v 804/1846/1554 mm  2200/1340/2450 mm  

Přepravní rozměry d/š/v - - 

Hmotnost stroje 195 kg 860 kg 

Cena bez DPH 69 000 Kč 259 000 Kč 
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5.4 FIRMA LASKI, S.R.O. 

Moravská firma LASKI, s.r.o. se zabývá výrobou profesionální komunální techniky. Vyrábí 

frézy na pařezy, štěpkovače, drtiče, drážkovače a vysavače listí. LASKI vznikla roku 1992. 

Firma má nyní okolo 60 zaměstnanců. V roce 2003 byla zahájena výroba různých druhů 

štěpkovačů (například přívěsných, traktorových nebo samohybných). Firma exportuje 90 % své 

produkce do zahraničí, především do Evropy, USA, Ruska, Chile nebo Austrálie. Firma během 

své existence získala mnoho ocenění. [59] 

5.4.1 LS 95 T  

Diskový štěpkovač LS 95 T viz. Obr. 46, je určený pro malotraktory s minimálním příkonem 

12 kW. Stroj je charakteristický vysokým výkonem a velmi jednoduchou konstrukcí. Diskový 

mechanismus má dva řezací nože a protiostří. Maximální rozměr, který lze do stroje vložit, je 

80 mm. Ze stroje vychází štěpka o velikosti 4 až 6 mm. Z konstrukce násypky vyplývá, že 

mechanismus nemá žádné podávání. Tento způsob vkládání štěpkovaného materiálu se nazývá 

gravitační. Stroj LS 95 T je opatřen velkými pojezdovými koly pro lepší manipulovatelnost. 

Štěpkovač je určený pro zahrádkáře nebo drobné zemědělce. [60] 

 

Obr. 46 Štěpkovač LS 95 T [60] 

5.4.2 LS 160 TT  

Profesionální štěpkovač LS 160 TT je ve své kategorii štěpkovačů za traktor konstrukčně 

nejpropracovanější. Stroj je specifický horní otočnou stavbou, která umožnuje vkládání 

štěpkovaného materiálu z jakékoliv strany. Výrobce ke štěpkovači doporučuje traktor o 

minimálním příkonu 22 kW. Hlavní funkci plní dva nože připevněné na disku. Vkládání větví 

zajišťují dva hydraulicky poháněné vkládací válce. Na rámu je připevněn závěs pro přívěs o 

maximální nosnosti 8 tun. Díky velkým průměrům, které lze vložit do stroje a velkým výkonům 

při štěpkování si štěpkovač LS 160 TT viz. Obr. 47 mohou dovolit především firmy nebo 

živnostníci, kteří se zabývají profesionální výrobou štěpek. [61] 
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Obr. 47 Štěpkovač LS 160 TT [61] 

Tab. 4 Porovnání štěpkovačů firmy LASKI [60] [61] 

 LS 95 T LS 160 TT 

Štěpkovací mechanismus diskový diskový 

Velikost štěpky 4 ÷ 6 mm 5 ÷ 15 mm 

Max. průměr  80 mm 160 mm 

Druh pohonu traktor PTO traktor PTO 

Připojovací hřídel (kardan) 1" 3/8 Z6 DIN 9611 1" 3/8 Z6 DIN 9611 

Min. příkon traktoru 12 ÷ 26 kW 22 ÷ 40 kW 

Otáčky stroje 540 min-1 1000 min-1 

Výkon 1,6 ÷ 2,8 m3/h 12 ÷ 16 m3/h 

Nesený ano ano 

Způsob podávání gravitační dva válce 

Způsob vyprazdňování Odstředivé, komínem Odstředivé, komínem 

Závěs tříbodový závěs kat. I tříbodový závěs kat. II 

Možnost připojení vozu/vleku ne ano 

Bezpečnostní brzda ne ano 

Rozměry d/š/v 1530/860/1540 mm 2350/1400/2590 mm 

Přepravní rozměry d/š/v - 2110/1400/1990 mm 

Hmotnost stroje 150 kg 740 kg 

Cena bez DPH 57 000 Kč 279 000 Kč 
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5.5 FIRMA KOVO ŠIMKA 

Česká firma z Vysočiny Kovo Šimka má dlouholeté zkušenosti s výrobou šnekových 

štěpkovačů za traktor. V současnosti ve firmě probíhá sériová výroba několika 

normalizovaných strojů. Kovo Šimka vyrábí i příslušenství, jako jsou pytlovací zařízení nebo 

závěsy pro připojení vleku. [62] 

5.5.1 ŠTĚPKOVAČ R6 

Šnekový štěpkovač R6 viz. Obr. 48 je nejmenším dostupným strojem s připojením za traktor 

od firmy Kovo Šimka. Stroj je konstruován pro malotraktory řady TK a podobné. Je vhodný i 

pro běžné traktory o minimálním příkonu 10kW. Jedná se o standardní provedení štěpkovače 

s výfukovým komínem. Označení R6 znamená, že se do stroje vejde materiál o maximálním 

průměru 6 cm. Pro přepravu lze štěpkovač složit do převozního stavu zvednutím násypky. Stroj 

je určen pro malé větve. Svojí cenou je tento štěpkovač vhodný pro nadšené zahradníky nebo 

malé zemědělce s předpokládaným provozem několika hodin ročně. [63]  

 

Obr. 48 Štěpkovač R6 [63] 

5.5.2 ŠTĚPKOVAČ R12 

Nejvýkonnější a nejdražší stroj nesený za traktorem, dostupný od výrobce Kovo Šimka, se 

nazývá štěpkovač R12 viz. Obr. 49. Jedná se o standardní provedení s upravovatelným 

výfukovým komínem. Oproti typu R6 má štěpkovač R12 dvakrát větší vstupní otvor. 

Maximální průměr větve je 12 cm. K výkonnému štěpkovači je zapotřebí i traktor o příkonu 

minimálně 40 kW. Velikost štěpky je přibližně 8 cm. Ke stroji lze od výrobce dokoupit 

pytlovací zařízení na 2 pytle, pohyblivý závěs pro připojení vleku nebo přívěsu. Výkonný 

štěpkovač je určen k profesionálnímu použití. [32]   
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Obr. 49 Štěpkovač R12 [32] 

Tab. 5 Porovnání štěpkovačů firmy KOVO ŠIMKA [63] [32] 

 ŠTĚPKOVAČ R6 ŠTĚPKOVAČ R12 

Štěpkovací mechanismus šnekový šnekový 

Velikost štěpky 60 ÷ 80 mm 80 ÷ 100 mm 

Max. průměr  60 mm 120 mm 

Druh pohonu traktor PTO traktor PTO 

Připojovací hřídel (kardan) 1" 3/8 Z6 DIN 9611 1" 3/8 Z6 DIN 9611 

Min. příkon traktoru 10 kW 40 kW 

Otáčky stroje 540 min-1 540 min-1 

Výkon 2 ÷ 3 m3/h 6 ÷ 10 m3/h 

Nesený ano ano 

Způsob podávání samočinné samočinné 

Způsob vyprazdňování Odstředivé, komínem Odstředivé, komínem 

Závěs tříbodový závěs kat. II tříbodový závěs kat. II 

Možnost připojení vozu/vleku ano ano 

Bezpečnostní brzda ano ano 

Rozměry d/š/v - - 

Přepravní rozměry d/š/v - - 

Hmotnost stroje 150 kg 380 kg 

Cena bez DPH 22 000 Kč 65 000 Kč 
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6 SPOLEHLIVOST FUNKCE 
Spolehlivost je schopnost stroje v daném časovém období a za předem určených podmínek 

vykonávat požadovanou funkci bez závady.  

Spolehlivostí štěpkovače se rozumí, že stroj zpracuje dřevní hmotu bez obtíží. Jedná se 

především o větve smrku s maximálním průměrem 110 mm. Požaduje se minimální údržba. 

Vlastní konstrukce je navržena a shrnuta z hlediska údržby do těchto úkonů: ostření šnekovice 

pro lepší zařezávání a vtahování větví do stroje a mazání ložiskových jednotek. Poslední 

kontrolou je dotažení všech šroubových spojů.  

Zahlcení štěpkovače je nežádoucí. Řešením je navržení setrvačníku s lopatkami o průměru 840 

mm a otáčkami 540 min-1 tak, aby se vytvořené štěpky dostaly do pohybu a vylítly přes komín 

ven ze stroje. Důležité je, aby byl komín ke stroji konstruován tangenciálně a vnitřní průměr 

byl větší než šířka lopatky. Pokud by tyto podmínky nebyly splněny, mohlo by docházet 

k zahlcení štěpkami přímo v komínové rouře. 

Celá konstrukce rámu je z důvodu co nejdelší životnosti stroje navržena a vyrobena 

z robustního materiálu. Dalším důvodem masivní konstrukce je častá práce v lese, kde by při 

přepravě mezi stromy a pařezy mohlo dojít ke zkroucení nebo ohnutí některého z dílů. 

Důležitým prvkem masivní konstrukce je přídavný závěs, za který se bude připojovat 

dvoukolový návěs o maximální nosnosti 5 tun. 

Krytování celého šnekového mechanismu je zajištěno plechy o tloušťkách od 2 do 4 mm.  

Antikorozní nátěr prodlužuje životnost štěpkovače. Při nátěru je důležité barevně odlišit rotující 

díly od pevných částí stroje. Například rám modře a šnekový mechanismus zeleně. 

U návrhu stroje se počítá s jakoukoliv dřevní hmotou, která se vejde do otvoru o maximálním 

průměru 110 mm. Kloubová hřídel je stavěná na maximální výkon 26 kW. Pokud by se do 

stroje dostal cizí předmět, mechanismus by se mohl zaseknout. Na kloubové hřídeli by tedy 

měla být nasazena přetěžovací spojka. Spojka by mezi traktorem a štěpkovačem přerušila 

přenos kroutícího momentu. Bez použití přetěžovací spojky by mohlo v případě nehody dojít 

až ke zkroucení vývodové hřídele na traktoru. 

 



BRNO 2020 

 

 

 

45 
 

NÁVRH A ZDŮVODNĚNÍ VLASTNÍ KONSTRUKCE 

7 NÁVRH A ZDŮVODNĚNÍ VLASTNÍ KONSTRUKCE 
Vlastní konstrukce je zvolena na základě rozdělení štěpkovačů. Stroj je využíván pro soukromé 

účely, především při štěpkování smrkových větví z lesních těžeb. Maximální průměr větví, 

které je možné vložit, dosahuje 110 mm. Vytvořené štěpky jsou určeny k částečnému až 

úplnému vytápění rodinného domu.  

Byla zvolena varianta štěpkovače neseného pomocí tříbodového závěsu 2. kategorie. Štěpkovač 

je konstruován k traktoru Zetor 6911 viz. Obr. 50. Model traktoru je specifikován v Tab. 7. 

Stroj je poháněn kloubovou (kardanovou) hřídelí. Jedná se o standardní uspořádání soupravy 

s možností připojení vleku.  

Pro jednoduchou konstrukci byl zvolen šnekový mechanismus. Jednochodý šnek se čtyřmi 

závity ve tvaru komolého kužele s vrcholovým úhlem 45°  zajištuje samočinné a plynulé 

podávání větví. Velikost štěpky je přibližně 55 až 60 mm. To odpovídá velkosti rozteče závitu 

šneku. 

Tab. 6 Specifikace vlastní konstrukce 

 ŠTĚPKOVAČ (vlastní konstrukce) 

Štěpkovací mechanismus šnekový 

Velikost štěpky 55 ÷ 60 mm 

Max. průměr  110 mm 

Druh pohonu traktor PTO 

Připojovací hřídel (kardan) 1" 3/8 Z6 DIN 9611 

Min. příkon traktoru 20 kW (Zetor 25K) 

Otáčky stroje 540 min-1 

Výkon 3 ÷ 6 m3/h 

Nesený ano 

Způsob podávání samočinné 

Způsob vyprazdňování Odstředivé, komínem 

Závěs tříbodový závěs traktoru II. kategorie 

Možnost připojení vozu/vleku Ano 

Bezpečnostní brzda Ne 

Rozměry d/š/v 1804/2310/1910 mm 

Přepravní rozměry d/š/v 1410/1570/1720 mm 

Hmotnost stroje 342 kg 
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7.1 SPECIFIKACE TRAKTORU 

 

Obr. 50 Traktor Zetor 6911 

Tab. 7 Specifikace traktoru Zetor 6911 [64] 

 ZETOR 6911 

Výkon 43 kW 

Druh motoru Vznětový, řadový, čtyřdobý s přímím vstřikem paliva 

Počet válců  4 

Jmenovité otáčky motoru 2200 min-1 

Vývodový hřídel 1" 3/8 Z6 DIN 9611 

Otáčky vývodového hřídele 
  540 min-1 při 2000 min-1 motoru 

1000 min-1 při 2050 min-1 motoru 

Maximální rychlost 23 km/h 

Rychlostní stupně dopředné  10 rychlostí (5 silničních a 5 redukovaných) 

Rychlostní stupně zpáteční 2 rychlosti (1 silniční a 1 redukovaná) 

Závěs tříbodový závěs traktoru II. kategorie 

Zvedací síla na konci táhel 

hydrauliky 
16 kN 

Hmotnost stroje 2980 kg 
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7.2 ŠNEKOVÝ MECHANISMUS 

Rotující mechanismus viz. Obr. 51 se skládá z hřídele, disku, lopatek a šneku. Jednochodý šnek 

se čtyřmi závity je vyroben ze čtyř různě velkých prstenců vypálených z plechu o tloušťce 10 

mm. Šnek je vyroben z materiálu Hardox 500. Hardox, specifický svými perfektními 

otěruvzdornými vlastnostmi, disponuje dobrou svařitelností. Tento materiál se používá u velmi 

zatížených částí stavebních i zemědělských strojů. Vypálené prstence se naříznou a pomocí lisu 

se roztáhnou na požadovanou rozteč. Poté se přivaří na hřídel a vybrousí na požadovaný tvar. 

 

Obr. 51 Šnekový mechanismus 3D model 

Další částí je disk, ke kterému jsou přivařeny čtyři lopatky po devadesáti stupních. Při výrobě 

je nutné dbát na přesnost, v opačném případě by mohlo dojít k házení celého mechanismu. 

Zvolením větších lopatek bylo dosaženo průměru 840 mm, který zaručuje vyfouknutí všech 

vzniklých štěpek ven ze stroje. Poslední částí mechanismu je hřídel o minimálním průměru 55 

mm, na které jsou uloženy dvě ložiskové jednotky viz. Obr. 52 zajištěné pojistnými kroužky. 

Všechny části, šnek, disk a hřídel, jsou spojeny šesti šroubovými spoji o velikosti M12. Volný 

konec hřídele viz. Obr. 53 je pomocí pera opatřen přírubou pro připojení drážkového hřídele 

1.3/8“ – 6 drážek viz.  Výhodou je snadná a rychlá výměna při poškození drážkové hřídele. 

Celý mechanismus je poté přišroubován k rámu štěpkovače.   
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Obr. 52 Šnekový mechanismus, pohled zezadu       Obr. 53 Řez příruby vývodové hřídele 

7.3 LOŽISKOVÉ JEDNOTKY 

 

Obr. 54 SKF SY 60 TR litinové stojaté těleso s ložiskem [65] 

Důležitými prvky šnekového mechanismu jsou ložiskové jednotky od firmy SKF. Jednotka 

viz. Obr. 54 se skládá z tělesa SY 512 M a kuličkového ložiska YAR 212 – 2RF. Výrobce tato 

ložiska doporučuje do zemědělského průmyslu. Jednotky jsou od sebe vzdáleny 270 mm. 

Uloženy jsou na průměru 60 mm. Zajištění proti posuvu v axiálním směru zaručují pojistné 

kroužky a částečně i červík.   
Tab. 8 Specifikace SKF SY 60 TR [66] 

 Ložisková jednotka SKF SY 60 TR 

Těleso  SY 512 M 

Ložisko YAR 212 – 2RF    

Průměr  d = 60 mm 

Základní dynamická únosnost  C = 52,7 kN 

Základní statická únosnost CO = 36 kN 

Mez únavy zatížení Pu =1,53 kN 
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7.4 RÁM ŠTĚPKOVAČE 

 

Obr. 55 Rám štěpkovače 3D model 

Při samotném procesu štěpkování vznikají velké rázy a vibrace. Z tohoto důvodu je navržena 

masivnější konstrukce viz. Obr. 55. Kostra a nohy jsou svařeny z obdélníkové trubky 100x50 

mm o tloušťce 5 mm. Ze přední strany viz. Obr. 56 je tříbodový závěs 2. kategorie pro připojení 

za traktor. Na čepech, na kterých jsou nasunuta ramena traktoru, jsou vytvořeny díry pro 

pojistný kolík. Kolík slouží k zajištění proti axiálnímu posuvu či dokonce vypadnutí ramen ze 

stroje.  
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Obr. 56 Detail tříbodového závěsu  Obr. 57 Detail uložení mezi mechanismem a krytem 

Další častí je základová deska viz. Obr. 55 o rozměrech 350 x 300 mm vyvýšená pomocí U 

profilu. Na desce jsou vytvořeny 4 závitové díry velikosti M16. Závitové díry slouží ke spojení 

celého šnekového mechanismu uloženého na ložiskových jednotkách. 

Rotující lopatky viz. Obr. 57 se musí točit v uzavřeném prostoru. Proto je kolem disku 

s lopatkami navržen dolní a horní kryt s tangenciálním vývodem. Je důležité uložit spodní kryt 

tak, aby na každé straně lopatky byla stejná mezera a nedocházelo tak k nežádoucímu kontaktu. 

Všechny plechové součásti na spodním i horním krytu jsou vypálené laserem dle technické 

dokumentace.  

 

Obr. 58 Detail manipulovatelného dna 

Ke spodnímu krytu jsou přivařeny dvě desky, které jsou spojené manipulovatelným dnem viz. 

Obr. 58. Dno slouží jako opěrná plocha při zařezávání šnekovice do dřeva. Manipulovatelné 

dno je uložené z jedné strany otočně pomocí čepu a ze druhé strany, která je bližší k lopatkám, 

je podepřeno stavitelným šroubem. Otáčením šroubu lze dno dle potřeby výškově nastavit. Po 
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nastavení výšky se celé dno zajistí proti pohybu šroubovými spoji, které jsou přichycené 

k bočním deskám. 

Na levé straně boční desky je pomocí šroubového spoje připevněno protiostří. Shora jsou 

k deskám přišroubovány krycí plechy kopírující kuželový tvar šneku a konzola pro připojení 

násypky. 

  

Obr. 59 Detail závěsu pro vlek     Obr. 60 Detail vyztužení konstrukce     

Na zadní straně štěpkovače je svařená konzola viz. Obr. 59 pro připojení přívěsu nebo návěsu. 

Sériové zapojení soupravy zajistí přímé foukání štěpek do úložného prostoru bez nutnosti 

dalšího traktoru. V tomto případě je navržena zesílená konstrukce pro možnost připojení 

dvoukolového návěsu o maximální hmotnosti 5 tun. Ke všem dílům jsou přivařeny výztuhy viz. 

Obr. 60 pro celkové zpevnění konstrukce rámu.  

7.5 HORNÍ KRYT, NÁSYPKA, KOMÍN 

  

Obr. 61 Horní kryt štěpkovače 3D model 
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Kryt viz. Obr. 61 slouží jako obal rotujících častí. Horní kryt je velmi podobný spodnímu krytu 

a je konstruován ze stejné tlouštky plechu. V horním krytu je tangenciální vyústění výfuku 

štěpek, které má na konci přírubu pro připojení komínu. Horní kryt je pro lepší dostupnost 

otevírací. Pro otevírání je na plášti připevněno madlo. Svrchní část je uložena otočně pomocí 

pantu, spodní je s rámem pevně spojena. Na obou částech jsou připevněny L profily pro 

zajištění lepší dosedací plochy. Kryty jsou k sobě připevněny šroubem, který je pevně spojen 

se spodním rámem a křídlovou maticí. Ke krytu jsou ke každé straně přivařeny speciálně 

tvarované plechy, které kryjí rotující se části stroje.   

 

Obr. 62 Násypka štěpkovače 3D model 

Násypka pro vkládání větví viz. Obr. 62 je jednoduchou konstrukcí, která se podobá trychtýři. 

Násypka je určena především pro obsluhu.  Pověřená osoba, která tam vkládá dlouhé větve, se 

tak nemusí bát, že se netrefí přímo do malého prostoru, kde se větev drtí. Silnější konec větve 

stačí položit na okraj násypky a sunout ke šnekovici. Šnekovice větev svým samočinným 

podáváním vtahuje a štěpkuje. Násypka je konstruována i jako ochranný prvek proti úrazu 

šnekovým mechanismem. Při přepravě je nutné násypku sklopit a zajistit do potřebné polohy.  

 

Obr. 63 Komín štěpkovače 3D model 
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Komín viz. Obr. 63 je určený ke koordinovanému foukání štěpek do návěsu, přívěsu, 

kontejneru nebo vaku. Pokud by komín na štepkovači chyběl, štepky by létaly ze stroje všemi 

směry. Komín je při přepravě složitelný. Skládá se ze tří částí: komínové trubky (zajišťující 

výšku foukání), otočného nástavce na komínovou trubku (určuje směr) a polohovacího plechu 

(stanovuje délku doletu).  

7.6 BEZPEČNOSTNÍ PRVKY ŠTĚPKOVAČE 

     

Obr. 64 Přední krycí plech     Obr. 65 Zadní krycí plech    

Mezi bezpečnostní prvky štěpkovače patří například krytování. Krycí plech zamezuje  

nechtěnému kontaktu s rotujícími díly. Krycí plechy, které jsou vidět na Obr. 64 a Obr. 65 

zakrývají nejen část šnekovice, ale i hřídel s ložisky. Oba tyto krycí plechy jsou součástí 

horního krytu. 

 

Obr. 66 Kloubová hřídel k traktoru [67] 

Tab. 9 Specifikace kloubové hřídele 

 Kloubová hřídel 

Délka  700 mm 

Výkon při 540 min-1 26 kW    

Vidlice  1" 3/8 Z6 DIN 9611 

Hmotnost   15 kg 
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Obr. 67 Prodloužení s přetěžovací spojkou [68] 

Dalším bezpečnostním prvkem je i kloubová hřídel, která spojuje traktor se strojem viz. Obr. 

66. Při koupi kloubové hřídele je třeba dbát na přítomnost ochranného krytu. Nejčastěji bývá 

plastový. Kryt zakrývá celou hřídel, a tak by nemělo dojít k jejímu kontaktu s obsluhou. Po 

zapnutí pohonu se doporučuje dodržovat odstup. Při zaseknutí mechanismu může dojít až 

k překroucení vývodové hřídele na traktoru. Existují různé druhy bezpečnostních prvků, které 

se snaží těmto problémům předejít. Jedním z nich je i přetěžovací spojka viz. Obr. 67, která 

funguje na principu řehtačky. Spojka funguje také jako nástavec na prodloužení kloubové 

hřídele. Spojka se běžně využívá tam, kde je zapotřebí chtánit stroj proti přetížení.    

 

Obr. 68 Násypka 

Posledním, ale neméně důležitým bezpečnostním prvkem je násypka viz. Obr. 68. Celá 

konstrukce štěpkovače je navržena tak, aby co nejvíce zakryla rotující se díly. Jediný otvor, 

který se nedá zakrýt, je vkládací. Prostor o rozměru 110 x 190 mm je velmi nebezpečný pro 

obsluhu, která do něj vkládá materiál určený ke štěpkování. Hned za otvorem se nachází šnek, 

který by mohl obsluze způsobit v nejhorším případě až smrtelný úraz. Z tohoto důvodu se ke 

štěpkovačům montují delší násypky, tím se riziko nehody výrazně sníží.
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8  FUNKČNÍ VÝPOČTY 
Výpočty jsou zaměřeny na konec hřídele viz. Obr. 69. Jedná se o výpočet délky těsného pera a 

výpočet pevné přírubové spojky. Kloubová hřídel k traktoru viz. Obr. 66 o délce 700 mm je 

stavěna na maximální výkon 26 kW. Štěpkovač je omezen maximálním výkonem 26 kW 

přetěžovací spojkou viz. Obr. 67. 

 

Obr. 69 Řez konce hřídele 

8.1 KONTROLA TĚSNÉHO PERA 

Vstupní hodnoty:   

n = 540 min−1 = 9 s−1 

 P = 26 kW 

d = 55 mm 

b = 16 mm 

h = 10 mm 

t1 = 3,8 mm 

t = 6,2 mm            

Obr. 70 Těsné pero 
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Výpočet kroutícího momentu [69]: 

Mk =
P

2 ∙ π ∙ n
 [N. m] (1)  

  Mk =
26 ∙ 1000

2 ∙ π ∙ 9
 

  Mk = 459,8 N. m 

Kde: Mk − kroutící moment        [N. m] 

 P − výkon          [kW] 

 n − otáčky          [s−1] 

Obvodová síla působící na povrchu hřídele [69]: 

F =
2 ∙ Mk

d
 [N] (2)  

  F =
2 ∙ 459,8 ∙ 1000

55
 

  F = 16 720N 

Kde: F − obvodová síla        [N] 

 Mk − kroutící moment        [N. m] 

 d − průměr hřídele         [mm] 

Dovolený tlak na boky drážek ocelového náboje [69]: 

pD = 0,6 ∙ pO [MPa] (3)  

  pD = 0,6 ∙ 150 

  pD = 90 MPa 

Kde:  pD − dovolený tlak        [MPa] 

 pO − základní hodnota tlaku (ocel/ocel)[69]     [MPa] 

 0,6 ∙ pO − koeficient dle typu zatížení (jednosměrné, velké rázy)[69]  [−] 

Minimální délka pera [69]: 

lmin = (
F

pD ∙ t1
) + b  [mm] (4)  

  lmin = (
16 720

90 ∙ 3,8
) + 16 
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  lmin = 64,9 mm 

Dle normy ČSN 02 2507 a ČSN 02 2562 viz.[70] je zvoleno těsné pero 16e7x10x70 mm. 

Kde: lmin − minimální délka pera       [mm] 

 t1 − hloubka drážky v náboji      [mm] 

 b − šířka pera        [mm] 

 

8.2 KONTROLA PŘÍRUBOVÉ SPOJKY  

Vstupní hodnoty: 

Šroub ISO 4017 M12x45 8.8 A3L  

i = 6 

Mk = 459,8 N. m   

Dr = 110 mm 

 dj = 12 mm 

d1 = 10,106 mm 

d2 = 10,863 mm 

d3 = 9,853 mm 

AS =  84,3 mm2 

Ph = 1,75 mm 

Obr. 71 Přírubová spojka 

Provozní síla od momentu působící na jeden šroub kolmo k jeho ose [69]: 

F𝑝 =
2 ∙ Mk

Dr ∙ i
 [N] (5)  

  F𝑝 =
2 ∙ 459,8 ∙ 1000

110 ∙ 6
  

  F𝑝 = 1 393,3 N 

Kde: F𝑝 − provozní síla        [N] 

 Mk − kroutící moment        [N. m] 



BRNO 2020 

 

 

 

58 
 

FUNKČNÍ VÝPOČTY 

 Dr − roztečný průměr       [mm] 

 i − počet šroubů        [−] 

Síla předpětí jednoho šroubu [69]: 

Fi =
kn ∙ F𝑝

fS
 [N] (6)  

  Fi =
1,5 ∙ 1 393,3

0,15
  

  Fi = 13 933N 

Kde: Fi − síla předpětí jednoho šroubu      [N] 

 kn − návrhový součinitel (kn =1,5[69] )     [−] 

 fS − součinitel tření (ocel/ocel fS = 0,15 [69])     [−] 

Napětí od síly předpětí [69]: 

σi =
Fi

AS
 [MPa] 

 

(7)   

σi =
13 933

84,3
 

σi = 165,3 MPa 

Kde: σi − napětí od síly předpětí       [MPa]  

 AS − výpočtový průřez šroubu [69]     [mm2] 

Moment potřebný pro překonání tření v závitech [69]: 

MZ =
Fi ∙ d2

2
∙ [

Ph + π ∙ f ∙ d2 ∙
1

cos
(α/2)

π ∙ d2 − f ∙ Ph ∙
1

cos
(α/2)

] [N. mm] (8)  

  MZ =
13 933 ∙ 10,863

2
∙ [

1,75 + π ∙ 0,2 ∙ 10,863 ∙
1

cos
(60/2)

π ∙ 10,863 − 0,2 ∙ 1,75 ∙
1

cos
(60/2)

] 

  MZ = 21 613,5 N. mm 

Kde: MZ − moment potřebný pro překonání tření v závitech   [N. mm] 

 Fi − síla předpětí jednoho šroubu      [N] 
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 d2 − střední průměr závitu [69]      [mm] 

 Ph − rozteč závitu [69]        [mm] 

 f − součinitel tření v závitech (ocel/ocel  f = 0,2 [69])   [−] 

 α − úhel profilu metrického závitu      [°] 

Střední průměr mezikruhové dosedací plochy pod hlavou šroubu [69]: 

dO =
s + dh

2
 [mm] (9)  

  dO =
18 + 13

2
= 15,5 mm 

Kde:  s − rozměr pro klíč (M12 = 18 mm viz. [69])    [mm] 

 d3 − průměr jádra šroubu (M12 = 13mm viz. [69])   [mm] 

Celkový utahovací moment [69]: 

M = MZ + M0  [N. mm] (10)  

  M =
Fi ∙ d2

2
 ∙ [

Ph + π ∙ f ∙ d2 ∙
1

cos
(α/2)

π ∙ d2 − f ∙ Ph ∙
1

cos
(α/2)

] +
Fi ∙ fO ∙ dO

2
  

  M =
13 933 ∙ 10,863

2
 ∙ [

1,75 + π ∙ 0,2 ∙ 10,863 ∙
1

cos
(60/2)

π ∙ 10,863 − 0,2 ∙ 1,75 ∙
1

cos
(60/2)

] +
13933 ∙ 0,15 ∙ 15,5

2
 

  M =  21 613,5 + 16 197,1 

  M = 37 810,6 N. mm 

Kde:  fO − součinitel tření pod hlavou šroubu (fO = 0,15 [69])  [−] 

 dO − střední průměr mezikruhové dosedací plochy       [mm] 

 M0 −  moment potřebný pro překonání tření na dosedací ploše   [N. mm] 

MZ − moment potřebný pro překonání tření v závitech   [N. mm] 
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Smykové napětí ve šroubu [69]: 

τ =
16 ∙ MZ

π ∙ d3
3  [MPa] (11)  

  τ =
16 ∙ 21 613,5

π ∙ 9,8533
  

  τ = 115,1 MPa 

Kde:  τ − smykové napětí ve šroubu      [MPa] 

 d3 − průměr jádra šroubu  [69]      [mm] 

 MZ − moment potřebný pro překonání tření v závitech   [N. mm] 

Redukované napětí: 

σred = √σi
2 + 3 ∙ τ2 [MPa] (12)  

  σred = √165,32 + 3 ∙ 115,12  

  σred = 259 MPa 

Kde: σred − redukované napětí       [MPa] 

 σi − napětí od síly předpětí       [MPa]  

 τ − smykové napětí ve šroubu      [MPa] 

Součinitel bezpečnosti vůči meznímu stavu pružnosti [69]: 

kk =
Rp0,2

  σred
 [−] (13)  

  kk =
640

259
  

  kk = 2,47 [−] 

Kde:  kk − součinitel bezpečnosti       [−] 

 Rp0,2 − smluvní mez kluzu (8.8 = 640 MPa [69])    [MPa] 

 σred − redukované napětí       [MPa] 
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Tlak v závitech rovnoměrné rozložení [69]:  

p =
Fi

  nz ∙
π
4 ∙ (dj

2 − D1
2)

 [MPa] (14)  

  p =
13 933

6 ∙
π
4 ∙ (122 − 10,1062)

  

  p = 70,6 MPa 

pro ocelovou matici a šroub pevnosti 8.8 je p
D

 150MPa viz. [69] Tab.8-15 

  p ≤ pD 

70,6 MPa < 150 MPa Přírubová spojka vyhovuje. 

kde: p − tlak v závitech         [MPa] 

pD − dovolený tlak v závitech [69]      [MPa] 

 Fi − síla předpětí jednoho šroubu      [N] 

 nz − počet činných závitů       [−] 

 dj − jmenovitý průměr závitu      [mm] 

 D1 − malý průměr závitu       [mm] 
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9 VYHODNOCENÍ ZPRACOVANÝCH MATERIÁLŮ  
Štěpka vytvořená navrženým šnekovým štěpkovačem je velká maximálně 60 mm viz. Obr. 72. 

Rozměr není nastavitelný. Tvary drceného materiálu nejsou pravidelné. Výkonnost stroje se 

pohybuje mezi 3 ÷ 6 m3/h, ale je ovlivněna kvalitou zpracovávaného materiálu.  

 

Obr. 72 Frakce z navrženého stroje 

Vlastnosti dřeva se dělí na fyzikální a mechanické. 

9.1 FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI 

• Vnější vlastnosti (barva, lesk, textura nebo vůně) 

• Vnitřní vlastnosti (hustota) 

• V závislosti na různých fyzikálních jevech (vlhkost, výhřevnost, zvuk a další) 

Vlhkost dřeva 

Fyzikální vlastnost, která zásadně ovlivňuje výhřevnost dřeva. Nedokonale vyschlé dřevo má 

velmi nízkou výhřevnost, protože značná část tepla musí být využita na odpařování vody. 

Dalším problémem navlhlého dřeva je uvolňování dehtu a dýmu způsobující zanesení ohniště 

nebo dokonce zanesení komína. Lepším topivem je tedy řádně vyschlé, s předstihem získané 

topivo. [71] 

Tab. 10 Vlastnosti dřeva [71] 

Druh paliva 

Objemová hmotnost při 

vlhkosti 25% 
[𝐌𝐉/𝐫𝐦] 

Výhřevnost při  

vlhkosti 25% 

 [𝐌𝐉/𝐫𝐦] 

Smrk 415 5440 

Borovice 495 6730 

Bříza 525 7100 

  Dub 565 7430 
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Výhřevnost dřeva 

Výhřevnost je velmi podobná u všech typů dřeva – činí přibližně 4,3 kWh na 1 kg dřeva.  [71] 

9.2 MECHANICKÝCH VLASTNOSTI 

Mechanické vlastnosti dřeva jsou z velké části ovlivněny směry vláken, vadami, vlhkostí nebo 

například typem dřeva.[72] 

• Pevnost dřeva 

• Deformovatelnost (tvrdost, pružnost) 

• Technologické vlastnosti (ohýbatelnost, štípatelnost a další) 

Pevnost dřeva 

Nejdůležitější mechanická vlastnost, určuje největší napětí, které dřevo vydrží, aniž by se 

poškodilo. Rozeznáváme pevnost v ohybu, tahu, tlaku a smyku.[72] 

Tvrdost dřeva 

Mechanická vlastnost předurčující daný typ dřeviny ke konkrétnímu využití. Měkké dřevo 

(do 50 MPa) se typicky vyskytuje spíše u jehličnanů a je lépe opracovatelné, zatímco tvrdší 

(přibližně 80 MPa) se vyskytuje téměř výhradně u stromů listnatých a má delší trvanlivost. Tato 

vlastnost odpovídá tlaku, který je k průniku cizího tělesa do dřeva potřeba. [71] 

Tab. 11 Tabulka tvrdosti dřeva [71][71] 

Tvrdost Druh dřeva 

Velmi měkká smrk, borovice, jedle, lípa a vrba  

Měkká modřín, bříza, olše  

Středně tvrdá kaštan jedlý, platan, jilm   

  Tvrdá dub, buk, javor, třešeň, švestka  

 

9.3 VADY DŘEVA 

Jsou různé typy vad. Dělí se na suky, trhliny, vady tvaru kmene, nepravidelnost struktury dřeva, 

napadení dřeva houbami nebo dřevem a další. Jejich měřením a hodnocením se zabývá Česká 

státní norma (ČSN). [1] 

Mechanické poškození dříví vzniká při neodborné těžbě. Některé vady mohou vznikat i vlivem 

přírodních sil. [1] 

Při špatném skladování může dojít k zapaření štěpek. Poté se mění mechanické vlastnosti a 

barva štěpek. [1] 
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10  BEZPEČNOST A ÚDRŽBA 
Obsluha, která bude vykonávat vkládání větví do štěpkovače, musí být obeznámena se všemi 

nebezpečími, která během práce mohou nastat. Pověřená osoba musí mít ochranný oděv, obuv, 

ochrannou přilbu a rukavice viz. Obr. 73. 

 

Obr. 73 Ochranné pracovní prostředky [73] 

Servis a údržba se musí provádět v klidovém režimu.  

Do pravidelné údržby řadíme:  

• ostření šnekovice 

• seřízení pohyblivého dna a protiostří s minimální vzdáleností (1 mm) od šnekovice 

• mazání ložiskových jednotek 

• kontrolu dotaženosti všech šroubů  
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11  CELKOVÝ 3D MODEL ŠTĚPKOVAČE: PRACOVNÍ STAV 
Pracovním stavem se rozumí situace, kdy je štěpkovač připojen k traktoru a schopný vykonávat 

činnost. Mechanismus je poháněn kloubovou hřídelí. Na Obr. 74, Obr. 75 a Obr. 76 můžeme 

vidět štěpkovač v pracovním stavu. Vlek, do kterého se budou štěpky foukat, je buď zapojen 

do série za štěpkovač, nebo ke druhému traktoru, který stojí vedle štěpkovače. 

 

Obr. 74 Štěpkovač 3D model 

 

Obr. 76 Štěpkovač 3D model - Pohled z boku Obr. 75 Štěpkovač 3D model - Pohled zepředu 
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12  CELKOVÝ 3D MODEL ŠTĚPKOVAČE: TRANSPORTNÍ STAV 
Štěpkovač je nutné dopravit na místo Obr. 77, Obr. 78 a Obr. 79, kde se bude štěpkování 

odehrávat. Komín a násypka jsou sklápěcí. Díky tomu je možné dosáhnout menšího převozního 

rozměru. 

 

Obr. 77 Štěpkovač v transportním stavu 3D model   

 

Obr. 78 Štěpkovač v trans. stavu – pohled zepředu       Obr. 79 Štěpkovač v trans. stavu – pohled z boku
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13  REALIZACE VLASTNÍHO NÁVRHU ŠTĚPKOVAČE 
Podle výkresové dokumentace a 3D modelu byl štěpkovač vyroben svépomocí. Celá výroba, 

montáž a barvení probíhala ve vlastní dílně. Náklady na výrobu byly přibližně 20 000 Kč. 

Většina speciálně tvarovaných plechů byla vyrobena z výpalků. Realizace probíhala přibližně 

měsíc. Ve spodní části na  Obr. 80 je vyfocen štěpkovač během prvního plného provozu. 

Pracoval dle očekávání – bez problémů.  

 

 Obr. 80 Fotodokumentace realizace a prvního provozu vlastního štěpkovače 
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ZÁVĚR 
Cílem této bakalářské práce bylo nastudování související odborné literatury a navržení vlastní 

konstrukce šnekového štěpkovače na dřevo. 

V teoretické části jsem vymezil základní pojmy a rozdělil štěpkovače do různých kategorií 

(například dle velikosti, typu mechanismu, pohonu nebo pohybu). Dále jsem ve spolupráci 

s pěti vybranými výrobci vytvořil rámcový přehled strojů dostupných na trhu. Nabízené 

štěpkovače jsou charakterizovány v přehledných tabulkách. Nakonec byla stanovena kritéria 

spolehlivosti štěpkovače. 

Dle výrobní dokumentace byl zhotoven funkční stroj, u kterého byla zvolena koncepce 

šnekového mechanismu. Šnekový štěpkovač má zásadní výhody: jednoduchost konstrukce a 

samočinné vtahování větví. Jako drtící mechanismus byl zvolen jednochodý šnek se čtyřmi 

závity ve tvaru komolého kužele. Stroj je nesen traktorem pomocí tříbodového závěsu 

II. kategorie. Minimální doporučený příkon pro traktor je 20 kW. Štěpkovač je konstruován na 

maximální výkon 26 kW. Přenos kroutícího momentu je zajištěn kloubovou hřídelí 

s přetěžovací spojkou. Velikost vzniklé štěpky se pohybuje okolo 60 mm.   

Výpočtová část byla zaměřena na potenciálně problematickou část stroje. Jednalo se o výpočet 

těsného pera a pevné přírubové spojky mezi hřídelí mechanismu a kloubovou hřídelí 

(náhonem). Těsné pero se kontroluje na tlak. Minimální délka pera odpovídala 70 mm. Výpočet 

tlaku v závitech šroubu pevné přírubové spojky byl menší než tlak dovolený.    

V další části byl kladen důraz na bezpečnost při práci se štěpkovačem a byly bodově vypsány 

důležité parametry pravidelné údržby.   

Vlastní návrh 3D štěpkovače byl modelován ve studentské verzi programu Solid Edge ST 10. 

Výkresová dokumentace byla zhotovena ve studentské verzi AutoCad 2020. 

Výroba štěpkovače probíhala přibližně měsíc. Nálady na výrobu se pohybovaly okolo 

20 000 Kč. Stroj byl testován v plném provozu a po patnácti hodinách v provozu nenastal žádný 

problém. Šnekový štěpkovač pracuje dle očekávání.       
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

As [mm2] Výpočtový průřez šroubu 

b [mm] Šířka pera 

d [mm] Průměr hřídele 

d0 [mm] Střední průměr mezikruhové dosedací plochy pod hlavou šroubu 

d1 [mm] Malý průměr šroubu 

d2 [mm] Střední průměr šroubu 

d3 [mm] Průměr jádra šroubu 

dj [mm] Jmenovitý průměr šroubu 

Dr [mm] Průměr roztečné kružnice 

F [N] Obvodová síla působící na povrchu hřídele 

f [−] Součinitel tření v závitech 

f0 [−] Součinitel tření pod hlavou šroubu 

Fi [N] Síla předpětí jednoho šroubu 

Fp [N] Provozní síla od momentu působící na jeden šroub kolmo k jeho ose 

fs [−] Součinitel tření  

h [mm] Výška pera 

i [−] Počet šroubů 

kk [−] Součinitel bezpečnosti vůči meznímu stavu pružnosti 

kn [−] Návrhový součinitel 

lmin [mm] Minimální délka pera 

M [N.m] Celkový utahovací moment 

M0 [N.m] Moment potřebný pro překonání tření na dos. ploše pod hl. šroubu 

Mk [N.m] Kroutící moment 

Mz [N.m] Moment potřebný pro překonání tření v závitech 

n [min-1] Otáčky hřídele 

nz [−] Počet činných závitů 

P [W] Přenášený výkon 

p [MPa] Tlak v závitech 

p0 [MPa] Základní hodnota tlaku  

pd [MPa] Dovolený tlak  

Ph [mm] Rozteč závitu 

Rp0,2 [MPa] Smluvní mez kluzu 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

s [mm] Rozměr pro klíč 

t [mm] Hloubka drážky v hřídeli 

t1 [mm] Hloubka drážky v náboji 

α [°] Úhel profilu metrického závitu 

σi [MPa] Napětí od síly předpětí 

σred [MPa] Redukované napětí 

τ [MPa] Smykové napětí 
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SEZNAM PŘÍLOH 

SEZNAM PŘÍLOH 
 

3pSSZ/0-0 0.00  ŠTĚPKOVAČ  Výkres sestavení formát A0  počet listů: 1 

3pSSZ/K-00.00  ŠTĚPKOVAČ  Seznam položek formát A4  počet listů: 3 

3pSSZ/3-02.00  ŠNEKOVÝ MECH. Výkres sestavení formát A3  počet listů: 1 

3pSSZ/K-02.00  ŠNEKOVÝ MECH. Seznam položek formát A4  počet listů: 1 

3pSSZ/3-02.01  HŘÍDEL S PŘÍRUB. Výkres svarku  formát A3  počet listů: 1 

3pSSZ/3-02.10  HŘÍDEL  Výkres součásti formát A3  počet listů: 1 

3pSSZ/4-02.11  DISK I.  Výkres součásti formát A4  počet listů: 1 

3pSSZ/3-09.00  VÝMĚNNÉ DRÁŽ. Výkres svarku  formát A3  počet listů: 1 

3pSSZ/4-09.01  DISK II.  Výkres součásti formát A4  počet listů: 1 

3pSSZ/3-00.01  PŘÍRUBA  Výkres součásti formát A3  počet listů: 1 




