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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem variabilního sněžného pluhu, jako 

přídavného zařízení ke stroji Spider 3Rider. Obsahem práce je rešeršní studie typů 

konstrukce sněžných pluhů, jejich ovládání a zajištění bezpečnosti. Na základě poznatků jsou 

navržena konstrukční řešení daného pluhu, porovnání jejich konstrukce a vhodnosti použití. 

Výsledkem práce je konstrukční řešení variabilního pluhu, pevnostní kontrola kritických míst 

a výkresová dokumentace sestavy.   

KLÍČOVÁ SLOVA 

Variabilní pluh, sněhová radlice, šíp, proměnná geometrie 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with construction draft of a variable snowplough as an additional 

device to Spider 3Rider machine. The content of the thesis is a research study of 

snowploughs construction types, their operation and ensuring safety. Based on information 

gained are designed construction solutions of a given snowplough, comparison of their 

construction and usage suitability. The result of the thesis is a construction solution of 

a variable snowplough, solidity control of critical places and a drawing documentation of the 

set. 
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ÚVOD 

 

 
ÚVOD 

Variabilní sněžný pluh nebo také šípový, či tzv. V-pluh je druh čelního pluhu s možností 

odklízení sněhu na pravou respektive levou stranu ve stejný okamžik. Výhodou tohoto řešení 

je možnost sklápění křídel radlice nezávisle na sobě a tím je docíleno mnoha tvarových 

nastavení, které je v danou chvíli nejefektivnější.  

Velké šípové pluhy jsou často konstruovány jako jeden pevný celek bez ochranných prvků 

s ocelovým břitem. Takové pluhy slouží k prorážení vysoké vrstvy sněhu a k odklízení 

zledovatělého či uježděného sněhu. 

Malé šípové pluhy se ve většině případů používají k odklízení sněhové pokrývky z pěších 

komunikací (chodníky), malých firemních prostor apod.. Výhodou těchto pluhů jsou malé 

rozměry, díky kterým je manipulace v omezených prostorách velmi snadná. 

Z důvodů zvýšení využití stroje 3Rider v zimním období je proveden konstrukční návrh 

variabilního sněžného pluhu dle zadání práce. 

 

Obr. 1 Spider 3Rider [6] 
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1 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

Při mechanickém způsobu odklízení sněhu z vozovky se používá zařízení, u nichž je pracovní 

nástroj v relativním klidu vůči vlastnímu nosiči (sněhové pluhy). [1] 

 

Hlavním pracovním nástrojem sněhových pluhů je buď šípová, nebo přímá radlice, která 

může být umístěna před přední nápravou, mezi nápravami nebo za nápravami. Jelikož se 

jedná o sezónní stroje, bývají radlice umístěny na podvozky automobilů používaných pro jiné 

účely (sypače, postřikovače apod.). Na přední část zesíleného rámu podvozku automobilu se 

na upínací zařízení uchytí zvedací jednotka, která je spojovacím a ovládacím prvkem mezi 

upínacím zařízením a radlicí. Konstrukce zvedacích zařízení umožňují zvedání, spouštění 

a přítlak radlice k vozovce, natáčení kolem svislé osy a ustavení radlice do přepravní polohy. 

Střední a těžké radlice jsou navíc opatřeny seřiditelnými pojezdovými koly nebo opěrami ve 

tvaru ližin. Vzhledem k poměrně vysokým pracovním rychlostem sněhových pluhů je také 

nutné chránit radlici před účinky rázu při najetí pluhu na pevnou překážku, kterou může být 

i náledí. [1, str. 448]  

 

Obr. 2 Schéma závěsného a ochranného zařízení pluhu 

1 – křídlo radlice pluhu, 2 – výztuha radlice, 3 – nosný rám, 4 – přímočarý hydromotor, 

5 – připojovací deska, 6 – břit, 7 – pružina, 8 – opěrné kolo 

 

Rozdělení sněhových pluhů [10] 

Sněžné pluhy se rozdělují do šesti základních skupin dle velikosti a použití: 

o Malé - určené pro malé profesionální nosiče nářadí, jako jsou vozidla Multicar, různé 

typy malotraktorů apod.. Používají se převážně k údržbě pěších komunikací. 
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o Lehké - určené pro úklid vozovek, převážně městských a obecních komunikací. Pro 

traktory a vozidla do celkové hmotnosti 10-15t. 

o Střední  - pluhy o hmotnosti 800-1000 kg pro široké použití. 

o Těžké – pluhy o hmotnosti přes 1000 kg pro odklízení vysokých vrstev sněhu. 

o Dálniční – speciální pluhy určené pro úklid dálničních a rychlostních komunikací. 

o Univerzální – pluhy šípové s proměnnou geometrií určené pro odklízení nejvyšších 

vrstev sněhu a odklízení různých prostranství. 

 

V následujících kapitolách se věnuji v souladu se zadáním bakalářské práce rešeršní studií 

konstrukce a provedení univerzálních (variabilních) sněžných pluhů.  

U variabilních sněžných pluhů je umožněno nastavení jednotlivých křídel a tím dosáhnout tří 

základních tvarových nastavení. Mezi tyto tvarové nastavení patří, viz. Obr. 3: 

a) Přímé označované písmenem „I“, sklápění tohoto tvaru o různé úhly na pravou 

respektive levou stranu. 

b) Šíp, který je označen písmenem „V“, pro větší účinnost tohoto tvaru je šípová radlice 

konstruována jako pevný celek určený pro prorážení velké vrstvy sněhu. 

c) Tvar s označením „Y“, který je využíván ke konečnému odklízení sněhu z ploch. 

 

a) b) c) 

Obr. 3 Tvarové nastavení 

 

1.1 PŘIPOJENÍ PLUHU KE STROJI 

Připojení přídavných zařízení ke strojům pro zimní údržbu musí být konstrukčně provedeno 

tak, aby po dobu činnosti vlastního připojování a odpojování nebyla nutná přítomnost žádné 

osoby v nebezpečném prostoru mezi součástmi, které se připojují nebo odpojují. [3] 

V návaznosti na výše uvedenou normu je většina strojů vybavena pouze jedním druhem 

upínacího zařízení, které je vhodné pro upínání nejen sněžných pluhů, ale i dalších přídavných 

zařízení (např. ramenová sekačka, kartáče, apod.) pro provoz stroje v jiných ročních 

obdobích. 



 

14 

 

PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

 

 

Druhy upínacích zařízení: 

Slouží ke snadnému připojení a odpojení přídavných zařízení. Na trhu je velké množství 

upínacích zařízení, dále jsou popsány vybrané druhy:   

1. Přední upínací deska – slouží k upnutí nástaveb typu sněhová radlice, sněhová fréza, 

ramenová sekačka, apod. na vozidlo. Deska zajišťuje rychlou výměnu nástaveb 

a jejich bezpečné upnutí na přední část vozidla a zároveň chrání rám vozidla před jeho 

poškozením při provozu. Upínací desku je možno montovat prakticky na všechny typy 

nákladních vozidel (DAF, MAN, Mercedes, atd.). [15] 

Upínací desky jsou vyráběny v mnoha provedeních. Na Obr. 4 je zobrazen příklad 

konstrukce a upevnění desky na vozidle. 

 

  

  

Obr. 4 Přední upínací deska dle normy DIN 76060 [15] 

2. Tříbodový závěs – tříbodové závěsy mohou být montovány na čele či zadní části 

stroje (převážně traktorů a malotraktorů). Skládá se ze dvou montážních skupin viz. 

Obr. 5: dvě spodní ramena s upínacím hákem a závitové třetí body se závitovým 

vřetenem. Třetí body jsou provedeny v těchto kategoriích: 

o Kat. 1 - pro traktory a nižší zatížení. Průměr čepu 19 mm, šířka 44 mm 

o Kat. 2 - pro traktory s vyšším namáháním. Průměr čepu 25,4 mm, šířka 51 mm 

o Kat. 3 - pro extra těžké provedení pro největší zatížení. Průměr čepu 32 mm, 

šířka 51 mm 

Při použití obzvlášť těžkého čelního nářadí nebo při použití čelní sněhové radlice se 

doporučuje traktor vybavit spodním výstužným rámem. [7] 
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Obr. 5 Čelní tříbodový závěs HAUER FS-4 [7] 

3. Upínací deska Techlift - slouží pro upínání pracovních strojů např. sněhové pluhy, 

zametače atd. Zařízení je určeno pro malé nákladní automobily a stavební stroje 

(Multicar, Magma, Ladog, UNC, Bobcat, Locust, atd.) [13] 

 

Obr. 6 Zvedací zařízení Techlift-TZM [18] 

 

1.2 POHON NATÁČENÍ 

Pohon natáčení musí být uskutečňován jako řízený pohyb. Musí být zabráněno neúmyslným 

pohybům otáčecích zařízení a neřízeným pohybům součástí strojů pro zimní údržbu. [3] 

K dosažení řízeného pohybu mohou být použita mechanická blokovací zařízení, nebo vhodné 

ventily v soustavách uváděných do činnosti hydraulicky. [3] 

Na trhu můžeme nalézt různé druhy pohonů k natáčení či ustavení radlice do požadovaného 

tvaru. Nejpoužívanější pohon je realizován pomocí hydromotorů v kombinaci s manuálním 

nastavením tvaru radlice. 
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Mezi méně používané pohony patří lineární aktuátory. Pohony natáčení obecně slouží 

k nastavení požadované pracovní polohy. Dostupné pohony jsou detailně popsány 

v následujících kapitolách. 

 

1.2.1 MANUÁLNÍ NATÁČENÍ 

Manuální nastavování polohy není tak časté jako hydraulické pohony. Manuální pohon 

nepotřebuje ke své činnosti hydrogenerátor a tlakovou kapalinu, ale přídavné mechanické 

zařízení k aretaci polohy Obr. 7 pozice 1. Vlivem jednoduchosti konstrukčního provedení 

a tím i vysoké spolehlivosti je výrobní cena velmi nízká. Manuální nastavení je nejčastěji 

používáno u kultivátorů, čtyřkolek a menší komunální techniky, která primárně slouží k jiným 

účelům (zahradní traktory). 

 

Obr. 7 Radlice na sníh VAREZ s mechanickou aretací [17] 

 

1.2.2 LINEÁRNÍ AKTUÁTOR 

Aktuátor zajišťuje motoricky řízený lineární pohyb v rozsahu pracovního zdvihu a nahrazuje 

tak hydraulické válce. Využívá přitom převod rotačního pohybu na přímočarý pomocí 

kuličkového šroubu při minimální účinnosti převodu 95 %. [9] 

Rychlost pohybu je možno řídit nebo nastavit vhodnou volbou stoupání použitého 

kuličkového šroubu ve vazbě na použitý elektromotor. [9] 

Tento způsob pohonu je vhodný pro zařízení, která nemají hydrogenerátor viz. Obr. 8. 

Použitím aktuátoru je zvýšena produktivita práce a pohodlí obsluhy stroje. Cena aktuátorů 

poskytujících dostatečnou pracovní sílu pro použití na sněžném pluhu je řádově dvojnásobná 

oproti hydromotorům. 

1 
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Obr. 8 Lineární aktuátor [14] 

 

1.2.3 HYDRAULICKÉ NATÁČENÍ 

Hydraulické nastavování polohy radlic patří mezi nejrozšířenější způsoby a využívají ho 

téměř všichni výrobci sněžných pluhů. Jeho výhodou je rychlé a snadné nastavení požadované 

polohy, která je velice variabilní oproti mechanickému ustavení, kde je ustavení možné jenom 

v definovaných bodech. Hydraulický pohon poskytuje snadné změny natočení při zatížení 

radlice sněhem a pohodlí pro obsluhu stroje. Zároveň slouží hydromotor jako aretace dané 

pracovní polohy a není tedy potřeba žádných přídavných komponentů. Mezi nevýhody tohoto 

pohonu patří nutnost pohonné jednotky (hydrogenerátoru a hydraulického rozvaděče), která 

dodává potřebnou tlakovou kapalinu. Další částí hydraulických obvodů jsou prvky pro spojení 

pracovního stroje se sněžným pluhem a tedy nutnost „rychlospojek“ hydraulických hadic. 

V těchto spojích vzniká riziko defektu.  

Hydraulické pohony jsou téměř vždy použity u nákladních vozů či menší komunální techniky, 

která má již hydrogenerátor v základním vybavení a je tedy používán i pro další činnosti 

tohoto stroje.  

Cena sněžných pluhů s využitím přímočarých hydromotorů je velmi vysoká z důvodu 

nákladné výroby hydraulických komponentů. 

U jednoduchých pluhů je možné použít pouze jednoho dvojčinného hydromotoru Obr. 9, 

takové provedení poskytuje pouze čelní sklápění vpravo respektive vlevo. Nejčastěji jsou 

použity dva dvojčinné přímočaré hydromotory. 

U šípových radlic je ovládání řešeno dvěma hydraulickými okruhy. Při použití vícecestného 

rozvaděče je umožněno natáčení každého křídla radlice samostatně. 
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Obr. 9 Dvojčinný přímočarý hydromotor [11] 

 

1.3 ÚHEL BŘITU 

Úhel, který svírá břit s povrchem vozovky je velmi důležitý faktor, který určuje konstrukci 

pluhu a požadavky na výkon nosiče. U velkých nákladních vozidel technických služeb se 

setkáváme s úhly od 40˚ do 0˚ či výjimečně i se záporným sklonem břitu Obr. 10. Je to dáno 

velkým výkonem a hmotností nosiče. Se záporným úhlem břitu se můžeme setkat u pluhů, 

které jsou tažené. U menší mechanizace je vhodné konstruovat tento úhel v kladných 

hodnotách. Kladný úhel usnadňuje podebírání sněhové vrstvy a snižuje tak nároky na výkon 

nosiče. 

 

                     a)          b)                   c) 

Obr. 10 Úhel břitu: a)kladný b)nulový c)záporný 
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1.3.1 MATERIÁL BŘITU 

V nabídce výrobců jsou na výběr materiály břitů. Různé druhy materiálů břitů jsou vhodné 

pro rozdílné aplikace a vlastnosti sněhu. Přehled používaných břitů je uveden v Tab. 1. 

Tab. 1 Druhy břitů 

Materiál břitu Tvrdost [˚ShA] Vhodný úhel Druh sněhu Cena [Kč] 

Pryžový 70 40˚ až -5˚ měkký 644 

Ocelový 200-500 [HB] 20˚ až -5˚ zledovatělý 2465 

Polyuretanový 85  40˚ až 0˚ univerzální 3037 

Kombinovaný 

(ocel+polyuretan) 

150-300 30˚ až 0˚ univerzální 2860 

 

Pryžový břit je vhodný zejména pro odklízení měkkého sněhu. Umožňuje lépe překonávat 

překážky, jakými jsou odpadní kanály nebo nerovnosti na vozovce. Pryžový břit 

umožňuje ideální přilnutí na vozovku a tím efektivní odklízení sněhu především ve městech. 

Do pryžového břitu je pro zvýšení pevnosti zalisována textilní vložka. [8] 

Trvanlivost pryžového břitu závisí na povětrnostních podmínkách, při kterých je pluh 

provozován. 

Břity z polyuretanu vykazují velmi dobré hodnoty při téměř všech důležitých mechanických 

zatíženích. Vyznačují se zejména vysokou otěruvzdorností, pevností v tahu a odolností proti 

natržení. Polyuretanové břity vykazují neměnné vlastnosti v rozsahu teplot -30°C do +80°C. 

[12] 

 

1.4 SYSTÉM OCHRANY PLUHU 

Ochrana pracovního nástroje je zabezpečena vlastní konstrukcí radlice nebo závěsných 

systémů pro odklon a zdvih celého pluhu. Ochrana pluhu je nejčastěji řešena pomocí radlice, 

která je složena ze sekcí uložených na otočném rámu, celistvá radlice s nožem ze sekcí, které 

jsou drženy v pracovní poloze přítlačnými pružinami nebo radlice s břitovou částí z pryže 

nebo jiného pružného materiálu. [1, str. 449] 

Použité (ochranné) prostředky musí bezpečně uvolňovat (přídavné zařízení) při pojezdu 

(stroje) při jakékoliv provozní rychlosti až do 40km/h nad překážkou, která vyčnívá 50 mm 

nad dopravní plochou. [3] 
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Druhy ochranných prostředků: [3] 

o Střižná místa (střižné kolíky) 

o Uvolňovací zařízení pro sekce sněhové radlice 

o Odpružené klapky na sněhové radlici 

o Ohebná vedení pro přídavné zařízení radlice 

o Opatření v hydraulických soustavách 

POZNÁMKA:  Pro sněhové pluhy, které podle svého určení odstraňují z dopravní plochy 

přimrzlé částice, a které čistí dopravní plochy při nižší pracovní rychlosti (např. šípový 

sněhový pluh, řezač ledu), se takové (ochranné) prostředky nevyžadují. [3] 

Tyto systémy zabraňují či snižují následky případných kolizí břitu s nerovnostmi na vozovce. 

Odpružení samotné břitové části má oproti odpružení celé radlice výhodu ve vysoké tuhosti 

konstrukce. Obě tyto možnosti jsou realizovány pomocí pružných elementů Obr. 11(tlačné, 

tažné, zkrutné pružiny). 

  

a) b) 

   

c) 

Obr. 11 Provedení odpružení: a)zkrutné, b)tlačné, c)tažné pružiny [5] 
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V případě užití tažných pružin Obr. 11c) je vhodná kombinace se silentbloky, které slouží ke 

snížení rázů a hluku při vykyvování sněžné radlice. 

Mezi další prvky ochrany patří přídavné kola Obr. 12a) nebo tzv. „kluzáky“, které zajišťují co 

nejideálnější výšku mezi břitem a vozovkou. Oba tyto ochranné systémy jsou konstruovány 

jako výškově stavitelné z důvodu průběžného opotřebení břitu a tím nutnosti měnit jejich 

výšku. Zároveň nesou část hmotnosti pluhu, a tím snižují zatížení pracovního stroje. Rámy 

kol jsou uloženy otočně, aby se při změně směru jízdy nosiče mohli natáčet. 

  

a) b) 

Obr. 12 Zajištění pracovní výšky: a)otočná kola, b)kluzáky [11] 

Použití kluzáků Obr. 12b) je využito převážně u menších sněžných pluhů určených pro malou 

mechanizaci s maximální pracovní rychlostí do 20 km/hod.  

 

ZHODNOCENÍ REŠERŠNÍ STUDIE 

Na dnešním trhu je dostupné velké množství sněžných pluhů. Zákazník si může ve většině 

případů vybrat z různých pracovních šířek daného modelu. Na výběr má druhy materiálu břitu 

či způsobu ochrany. Všichni výrobci používají normalizované upínací zařízení pro maximální 

univerzálnost pluhu. Pro atypický stroj 3Rider není vhodný žádný z dostupných sněžných 

pluhů. 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

Od zadavatele práce společnosti Dvořák-svahové sekačky, s.r.o. jsou dány základní 

požadavky, které variabilní sněžný pluh musí splnit. Pluh je určen jako přídavné zařízení pro 

zimní údržbu komunikací za pomocí stroje Spider 3Rider. Zároveň je třeba navrhnout rám, 

který má kompatibilní rozměry s nosnými rameny stroje a zajišťuje tak snadné a spolehlivé 

připojení sněžného pluhu ke stroji. 

Konstrukce variabilního pluhu je oproti klasické koncepci pluhů složitější, ale nabízí více 

možností tvarového natavení a tím vyšší efektivitu práce stroje. 

Cílem práce je na základě rešeršní části navrhnout konstrukční řešení vhodné pro použití 

daného stroje. Provést návrh pohonu, aretace polohy a všech potřebných částí pluhu. 

Namáhané části zkontrolovat pevnostním výpočtem a navrhnout případné opatření. 

Konstrukční návrh je založen na vlastnostech stroje. Stroj je poháněn dieselovým motorem 

o objemu 1123 [ccm], který poskytuje výkon 25 HP. Pomocí hydrostatické převodovky jsou 

poháněna všechna čtyři kola, která mají šípové pneumatiky o rozměru 5.0-10, 4x100 

poskytující spolehlivý přenos výkonu na vozovku.  

 

 

2.1 ROZMĚRY PLUHU 

Rozměry pluhu jsou vázané k rozměrům stroje, které jsou 1560x1880x1960 [mm] (šířka, 

délka, výška). Šířka pluhu je taková, aby nedocházelo při jakémkoli tvarovém nastavení pluhu 

ke spadávání odklízeného sněhu pod kola stroje. V případě tohoto pluhu je nejmenší pracovní 

šířka ve tvaru „V“, kdy je křídlo radlice sklopeno o 30˚. V závislosti na rozměrech stroje 

Spider 3Rider je požadována šířka nejméně 1600 [mm] a maximální výška pluhu 500 [mm]. 

S přihlédnutím na rozměry a výkon stroje je pluh určen k odklízení sněhu do maximální 

výšky 150 [mm] v závislosti na povětrnostních podmínkách a druhu napadaného sněhu se tato 

výška může měnit. 

 

Obr. 13 Rozměry pluhu 
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2.2 POHON NATÁČENÍ 

Vychází z možností, které poskytuje již zhotovený stroj 3Rider. Stroj neumožňuje připojení 

hydraulických zařízení. Tyto komponenty nemají v současné době pro tento stroj využití. 

Natáčení je zde tedy možno uskutečnit jako manuální prováděné silou obsluhy při nečinnosti 

stroje nebo pomocí lineárního aktuátoru. 

 

2.2.1 MOŽNOSTI TVAROVÉHO NASTAVENÍ 

Dle požadavků výrobce je základní nastavení tvaru pluhu přímé a do šípu. Přičemž přímý tvar 

se sklápí na pravou respektive levou stranu maximálně o 30˚. U mechanické aretace polohy je 

nastavení možné v pěti polohách a to -30˚; -15˚; přímé; 15˚ a 30˚. Nastavení do tvaru šípu je 

tedy obdobné, kde radlice svírají úhel 150˚ nebo 120˚. 

Při použití lineárních aktuátorů je geometrie břitu proměnná, vzhledem k samosvornosti 

aktuátoru. 

  

a) b) 

Obr. 14 Možnosti tvaru: a)šípové, b)přímé [13] 

 

2.3 ÚHEL BŘITU A DRUH OCHRANY 

Vzhledem k nižšímu výkonu nosiče (25 HP) je vhodné volit kladný úhel mezi břitem 

a vozovkou. V tomto případě volím úhel 30˚, který je vhodný pro menší techniku a napomáhá 

k lepšímu náběhu sněhu na radlici a odvodu z ní. Zároveň zatížení od sněhu přitlačuje břit 

k vozovce a zabraňuje tak při zvednutí pluhu. 

Další ochranou je dvojice kluzáků, které zabezpečují nejideálnější výšku mezi břitem 

a vozovkou. Kluzáky jsou vhodným řešením pro stroje s nízkou pracovní rychlostí. 
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3 NÁVRH KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ 

Konstrukční provedení pluhu vychází z požadavků výrobce Dvořák-svahové sekačky, s.r.o.. 

Jedná se o šípový (variabilní) sněžný pluh určený pro odklízení sněhu do výšky 150 mm 

s nejmenší šířkou pracovního záběru 1600 mm. Vzhledem k nižší nosnosti stroje Spider 

3Rider je použito lehké hliníkové slitiny AlMg3 na velké množství dílů pluhu.  

Koncepční řešení jednotlivých dílčích skupin pluhu je rozděleno na tři základní části a to: 

radlice, rám a aretace polohy. Jednotlivé skupiny jsou svařovány pomocí technologie MIG 

(Metal Inert Gas) nebo MAG (Metal Active Gas) a poté montovány do finálního celku. 

 

3.1 RADLICE 

Základ tvoří laserový výpalek plechu AlMg3, který je dále ohýbán na ohraňovacím lisu do 

požadovaného tvaru. Na radlici jsou připevněny všechny ostatní výstužné prvky. Stejně jako 

ochranné prvky proti najetí na nerovnosti. 

Koncept radlice 1 Obr. 15 je tvořen pomocí pevných středových klínů, které napomáhají 

k lepšímu prorážení sněhové bariéry a odhrnování zledovatělého sněhu. Avšak pro účely 

stroje 3Rider, který je určen převážně k odklízení měkkého či mokrého sněhu je využití pevné 

špičky zanedbatelné. 

 

 Obr. 15 Koncept radlice 1 

Koncepční provedení radlice 2 Obr. 16 je konstruováno jako jednoduché ohraňování 

hliníkového plechu na pěti místech pro vytvoření obloukového tvaru, který slouží pro lepší 

nabíhání shrnovaného a odváděného sněhu z radlice. Náběžná hrana břitu svírá s vozovkou 

úhel 30˚. Křídlo radlice se skládá ze dvou částí, kde střední člen tvoří vyvýšení a poskytuje 
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tak prostor pro upevnění otočného čepu. Jelikož nelze svařovat hliníkové a ocelové materiály, 

je středové uložení radlice řešeno pomocí hliníkové kulatiny se zalisovanou ocelovou 

vložkou. Vložka zabraňuje otlačení, může být také nahrazena samomazným pouzdrem. 

Takové to konstrukční provedení vyhovuje všem požadavkům výrobce na sněžný pluh. 

 

 

Obr. 16 Koncept radlice 2 

 

3.2 RÁM 

Rám je konstruován na základě dvoubodového závěsu stroje Spider. Rozměr mezi rameny 

stroje je 574 mm. Ramena jsou vybavena dvěma nosnými body, které nesou celé zatížení od 

pluhu případně jiných přídavných zařízení. Pro připojení jsou použity aretační čepy na 

každém ze závěsů, které jsou ovládány manuálně. Jako pojistka proti nechtěnému odpojení je 

v aretačním čepu usazena vratná pružina, která poskytuje dostatečnou přítlačnou sílu. Součástí 

rámu je mechanismus aretace polohy radlice tak, aby mohly být splněny všechny druhy 

tvarového nastavení pluhu. 

Profilový rám Obr. 17 je svařovaná konstrukce ze čtvercových a obdélníkových ocelových 

profilů (jäkly). Profily mají rozměry 40x40x2 mm a obdélníkový 60x40x2 mm. Profily jsou 

řezány na pásové pile a vše je svařováno pomocí technologie MAG. Připojovací třmeny 

pozice 1 jsou k rámu přichyceny pomocí 6 šroubů se šestihrannou hlavou pozice 2 M10x35 

a maticí M10. Třmeny jsou vyrobeny z ocelového plechu o tloušťce 8 mm. Ten je poté 

ohýbán do požadovaného tvaru na ohraňovacím lisu. Spojení pomocí šroubového spoje je 

z důvodu případné výměny třmenu po opotřebování nebo v případně neočekávané havárie. 

Hmotnost profilového rámu je 11,6 kg. Hlavní nevýhodou tohoto řešení je problematické 

svařování jednotlivých dílců, pro které je třeba složitého svařovacího přípravku. 
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Obr. 17 Profilový rám 

Plechový rám je vyroben z plechu AlMg3 (ČSN 42 4413). Z něj jsou pomocí laseru vyřezány 

jednotlivé komponenty rámu a pomocí ohraňovacího lisu jsou ohýbány do požadovaných 

tvarů. Všechny díly jsou svařeny technologií MIG. Vzhledem k nemožnosti svařovat slitiny 

hliníku a oceli, jsou ocelové příruby přišroubovány k rámu pomocí 8 šroubů s šestihrannou 

hlavou M8x25 a maticí M8 pozice 1. Tak je tomu také u připojovacích třmenů, které jsou 

připevněny pomocí 8 šroubů s šestihrannou hlavou M8x65 a matice M8 pozice 2. Třmeny 

pozice 3 jsou vyrobeny pomocí laseru z ocelového plechu tloušťky 8 mm. Hmotnost 

plechového rámu je 10,5 kg. Svařování dílců z hliníkového plechu je oproti ocelovým 

profilům snadnější. Není zde třeba složitého svařovacího přípravku. Ten nahradí tak zvané 

zámky, které se vytvoří při vyřezávání plechových dílců. Mezi vnější a vnitřní část ramen jsou 

vloženy distanční kroužky, které vymezují potřebnou vůli mezi rameny. Poté jsou vzájemně 

sešroubovány a tím je dán pevný tvar ramen a ty jsou následně na určených místech svařeny. 

 

Obr. 18 Plechový rám 

1 

2 

1 

2 
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3.3 ARETACE POLOHY 

Jak je popsáno v kapitole 2.2, neumožňuje stroj Spider 3Rider připojení hydraulických 

komponent. Jsou tedy pouze dvě možnosti řešení pohonu a aretace polohy pluhu. První 

z možností je využití manuálního nastavení polohy radlice s mechanickým zajištěním polohy 

pomocí aretačních prvků. Jako druhé řešení zbývá použití lineárního aktuátoru, který je 

závislí pouze na dodávce elektrického proudu a napění a je schopen zajistit natočení i ustavení 

radlice v dané poloze. 

Mechanická aretace polohy jednotlivých křídel V-pluhu je zabezpečena pomocí aretačních 

prvků. Pro zjednodušení výroby a množství použitých dílů jsou pro aretaci použity stejné 

aretační čepy Obr. 19a), jako je tomu u připojení ránu ke stroji. Aretační čepy jsou vybaveny 

vratnou pružinou tak, aby nedocházelo k samovolnému uvolnění a možné kolizi radlice se 

strojem. Čepy jsou připevněny pevně na nosném rámu. Na každém křídle variabilního pluhu 

je připevněna vzpěrná tyč z ocelového plechu o tloušťce 5 mm. Plech je ohýbán na 

ohraňovacím lisu pro získání větší vzpěrné stability. Již při vyřezávání plechu jsou v něm 

vyhotoveny díry pro aretační čep. Vzpěrná tyč je svařována pomocí technologie MAG 

a přivařena k připojovací destičce. Celek je k radlici přišroubován pomocí tří vratových 

šroubů s půlkulatou hlavou M8x20. 

 

 

a) b) 

Obr. 19 Mechanická aretace: a) aretační čep b) táhlo aretace 

Jako druhá možnost mechanické aretace je použití vzpěrných tyčí avšak kruhového průřezu 

Obr. 20. Tento způsob je tvořen podobně jako hydromotor, pístem a pístnicí. Obě části jsou 

k rámu respektive radlici připevněny otočně. Aretace polohy je zajištěna vrtáním pístu 

a zastrčením čepu do pístnice respektive pístu příslušného průměru. Pístnice je svařena ze 

dvou částí. Přední část s čepem aretace je z bezešvé trubky Φ38x6,3x100 mm pozice 1. Tato 

část slouží zároveň jako vedení pístu. Druhá část pístnice je ze svařované trubky 

Φ33,7x2,5x200 mm pozice 2. Píst je vytvořen z bezešvé trubky Φ25x2,6x200 mm pozice 3. 
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K aretačnímu čepu o Φ10 mm pozice 4 je přivařené madlo pro snadnější manipulaci. Čep je 

zajištěn proti vysunutí pružnou závlačkou pozice 5. 

 

Obr. 20 Mechanická vzpěra 

Lineární aktuátor Obr. 21 slouží jako aretace polohy a zároveň pohon. Použití je velmi 

obdobné jako u pluhů využívajících přímočaré hydromotory, avšak cenová dostupnost 

aktuátorů je velmi vysoká. Lineární pohon je samosvorný stejně jako hydraulické pohony a to 

využitím samosvorného kuličkového nebo trapézového šroubu. Při statickém zatížení je 

aktuátor schopen zajistit polohu až dvojnásobnou silou než je maximální pracovní síla 

v závislosti na použitém šroubu. 

 

Obr. 21 Lineární aktuátor s trapézovým šroubem [19] 
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4 VÝSLEDNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Ze znalostí zjištěných v první kapitole a možností stroje popsané v druhé kapitole, jsou 

určeny následující výsledné konstrukční řešení sněžného pluhu. 

 

4.1 RÁM A RADLICE 

Jsou vybrány v návaznosti na předchozí kapitolu 3. 

Rám je volen jako profilový. Oproti plechovému rámu je zde složitější svařování celku. 

Avšak profilová konstrukce poskytuje více prostoru a možností umístění aretace natáčení 

křídel pluhu. Hmotnost a cenová náročnost výroby rámu je téměř totožná s plechovým 

rámem. 

Radlice je provedena na základě konceptu 2. Vzhledem k výkonu stroje Spider a k určení 

odklízení převážně čerstvě napadaného sněhu, je využití pevného šípu zanedbatelné. Další 

nevýhodou pevného šípu je složitá konstrukce a absence ochranných prvků. Na stroj by tedy 

byly přenášeny nežádoucí rázy. Náběžný úhel mezi břitem a vozovkou o velikosti 30˚ je 

vhodný z důvodu, že stroj 3Rider neumožňuje přitlačení pluhu k vozovce. Tento potřebný 

přítlak je tak vyvozen působením hrnutého sněhu. 

4.2 OCHRANNÉ PRVKY 

Vzhledem k nízké pracovní rychlosti stroje jsou k nastavení výšky mezi břitem a vozovkou 

použity kluzáky (ližiny). Oproti podpěrným kolečkům mají menší prostorovou náročnost 

a tím může být pluh umístěn blíže ke stroji. Další výhodou je snadná výroba a tím i nižší cena. 

S přihlédnutím na cenu používaných břitů a jejich určení, je zvolen gumový břit. Tomu je tak 

již u sněhového pluhu určeného pro stroj Spider ILD 02. Výběr je tedy proveden i na základě 

zjednodušení výroby, snížení ceny a využití skladových zásob výrobce. Gumový břit je 

usazen na kyvném rameni. Pracovní poloha celého břitu je zajištěna pomocí zkrutných pružin. 

Tato pružina nevyžaduje velkou prostorovou náročnost, při velké tuhosti.  

 

4.3 POHON A ARETACE POLOHY 

Pohon natáčení křídel pluhu je proveden na základě možností poskytující stroj 3Rider. 

V tomto případě je zvoleno manuální nastavení polohy silou obsluhy. Rozhodnutí je založeno 

na vysoké pořizovací ceně lineárních aktuátorů.  
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Aretace polohy je řešena pomocí vzpěrných tyčí kruhového průřezu. Toto řešení je snadné 

a taktéž málo nákladné. Vedení vzpěrné tyče je realizováno pomocí bezešvé trubky 

s potřebnou vůlí. Proti zadření tyče je vedení mazáno grafitickým mazivem odolným proti 

vysoké vlhkosti. Případné konstrukční změny budou provedeny na základě zkoušek pluhu 

v zimním období. Případné zadírání je možné řešit zalisováním samomazného pouzdra do 

vedení tyče. 

 

4.4 VÝPOČTY 

V této části jsou provedeny pevnostní kontroly kritických míst na pluhu, které podléhají 

častému zatěžování či vysokému namáhání. Výpočty vycházejí z předpokladů nejhorších 

možných povětrnostních podmínek. 

Tab. 2 Vybrané druhy sněhu 

Vlhkost Charakteristika Hustota [kg/m
3
] 

Suchý Teplota sněhu pod 0˚C 30-60 

Navlhlí Lepivý, teplota sněhu 0˚C 60-300 

Vlhký Viditelná voda bez odtoku 300-600 

Mokrý Voda viditelně odtéká 600-800 

 

V následujících výpočtech je nutné uvažovat vzájemné tření látek. V následující tabulce jsou 

uvedeny potřebné součinitele. 

Tab. 3 Vybrané druhy statického tření 

Druh materiálů v kontaktu Součinitel statického tření [-] 

sníh/sníh 0,5 

ocel/sníh 0,03 

guma/sníh 0,4 
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4.4.1 TUHOST ZKRUTNÉ PRUŽINY 

Cílem výpočtu je určit minimální velikost zkrutné pružiny na křídle variabilního pluhu tak, 

aby nedocházelo k odklápění břitu při zatížení sněhem. Výpočet vychází z předpokladu 

povětrnostních podmínek dle Tab. 2 pro mokrý sníh s hustotou 600 kg/m
3
. Do výpočtu je 

zahrnut odpor tření mezi gumovým břitem a vozovkou, který také působí silou proti pružině. 

Celý výpočet je proveden na zjednodušeném modelu. 

 

Obr. 22 Zatížení břitu 

Zatížení břitu je předpokládáno jako liniové po celé délce břitu L, která je rovna 930 mm. Síla 

od sněhové vrstvy působí na průmět břitu do roviny kolmé na vozovku. Tato síla je nahrazena 

ekvivalentní silou působící v polovině výšky břitu dle Obr. 22. Pluh je určen k odklízení 

sněhu až do výšky 150 mm, ale výška průmětu břitu h je rovna 125 mm.  

Objem odklízené vrstvy sněhu 

         

                   

            

 

(1)  

kde:  L - délka břitu [m] 

 h – výška průmětu břitu do roviny kolmé k vozovce [m] 

 b – teoretická vzdálenost hrnutého sněhu před břitem [m] 
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Ekvivalentní zatížení břitu od sněhu 

             

              
  

  
     

 

  
     

            

(2)  

 

kde: ρ – hustota sněhu [kg/m
3
] 

 g – gravitační zrychlení [m/s
2
] 

 fs – součinitel tření sněhu o sníh [-] 

Ekvivalentní zatížení od tření břitu o vozovku 

   
  

 
      

   
      

 
     

 

  
     

          

(3)  

 

kde: mp – hmotnost pluhu [kg] 

 fg – součinitel smykového stření mezi gumou a mokrým sněhem [-] 

Rovnováha sil 

                          
          

     
 

    
(                            )

        
 

             

(4)  

 

kde: h1 – vzdálenost síly Ft od středu otáčení [m] 

 h2 – vzdálenost síly FT od středu otáčení [m] 

 Fpr – síla od zkrutné pružiny [N] 

 lpr – délka pracovního ramene pružiny [mm] 

 

NÁVRH ZKRUTNÉ PRUŽINY 

Navržená zkrutná pružina je vyrobena z korozivzdorného pružinového drátu podle EN 10270-

3 jakosti 1.4310 (X10CrNi18-8). Třída drátu SM pro pružiny namáhány středním statickým 

nebo ojediněle dynamickým zatížením.  
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Návrh pružiny je proveden na základě rozměrů a geometrie pluhu pomocí programu Autodesk 

Inventor Professional 2011 s využitím aplikace Design Accelerator. V následujícím výpočtu 

je provedena kontrola pružiny, zda vyhoví zatížení a je určen výrobní úhel ramen pružiny. 

Tab. 4 Vlastnosti pružiny 

Modul pružnosti v tahu E [MPa] 185 000 

Modul pružnosti ve smyku G [MPa] 70 000 

Hustota ρ [kg.m
-3

] 7 900 

Průměr drátu d [mm] 7 

Střední průměr pružiny D [mm] 31 

Počet činných závitů nb 24,9 

Mez pevnosti Rm [MPa] Rm=1980-700.log.d 1388,4 

Mez kluzu Re [MPa] Re=0,61.Rm 846,9 

 

Výpočet je proveden dle [2, str. 591] 

Maximální ohybový moment při zatížení sněhem 

     
         

     
                  

     
                        

(5)  

 

kde: Fpr - síla od zkrutné pružiny [N] 

 lpr – délka pracovního ramene pružiny [mm] 

Poměr vinutí 

      

           

       

(6)  

 

kde:  D – střední průměr pružiny [mm] 

 d – průměr drátu [mm] 
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Součinitel zohledňující vliv zakřivení závitů pružiny 

   
        

    (   )
 

   
              

       (      )
 

       

(7)  

 

kde: C – poměr vynutí [-] 

 

Redukovaný počet činných závitů 

Délky opěrného a pracovního ramene jsou dány z geometrie pluhu z přílohy P1. 

  
     

      

     
 

  
       

           

        
 

  
       

(8)  

 

kde: nb – počet činných závitů 

 lpr – délka pracovního ramene pružiny [mm] 

 lo – délka opěrného ramene pružiny [mm] 

 

Momentová tuhost pružiny 

   
    

         
 
 

   
              

              
 

                         

(9)  

 

kde: E – modul pružnosti v tahu [MPa] 

 

Úhlová výchylka pracovního ramene při zatížení maximálním ohybovým momentem 

  
  

          
     

 

    
 

  
  

                          

              
 

  
          

                               

(10)  
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kde: Momax – maximální ohybový moment [Nmm] 

 na‘ – redukovaný počet činných závitů [-] 

 

Z přílohy P1 je dán pracovní úhel ramen pružiny, který je 150˚. Z požadavku, aby pružina 

zajistila pracovní polohu, i v případě nejhorších podmínek, je dáno předepnutí pružiny o úhel 

θt, který je dle rovnice č. 10 roven 118,7˚. Výrobní úhel pružiny (volný stav) mezi opěrným 

a pracovním ramenem je tedy 92˚. Viz. Obr. 23. 

 

Maximální ohybový moment pružiny při mezním stavu 

Vypočteme pro σ=Re 

 

     
         

    
         

 
      

     
          

 
       

     
 

      
 

               

      
 

      
                        

(11)  

 

kde: Re – mez kluzu [MPa] 

 Ki – součinitel zakřivení závitů [-] 

 

Úhlová výchylka pracovního ramene při mezním stavu 

  
  

      

  
 

  
  

       

       
 

  
        

                              

(12)  

 

kde: Mopmax – maximální ohybový moment pružiny [Nm] 

 k‘ – momentová tuhost pružiny [Nm] 
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Obr. 23 Výrobní a pracovní úhel 

Pružina navržena programem Autodesk Inventor Professional 2011 vyhověla velikosti 

namáhání. Na základě ohybových momentů byl vypočten dle rovnice č. 10 výrobní úhel mezi 

rameny. 

 

4.4.2 KONTROLA ARETACE 

Síly ve vzpěrné tyči uvažuji působící pouze v ose tyče. V závislosti na natočení radlice se 

mění zatížení tyče. Aretační čep je kontrolován na střih a trubka pístu na otlačení při 

nastavení, kdy je síla v ose největší. 

Zatížení radlice 

Je předpokládáno liniové zatížení radlice na celé její délce L. Jak je popsáno výše, pluh je 

určen k odklízení sněhu do výšky 150 mm. V závislosti na předpokladu hromadění sněhu 

před radlicí Obr. 24 je proveden výpočet zatížení křídla radlice. Rázy a síly vzniklé najetím na 

nerovnosti, či kontaktem křídla radlice s překážkou jsou zahrnuty ve výpočtu množstvím 

hrnutého sněhu před radlicí. Výpočet je opět proveden na zjednodušeném modelu. 
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Obr. 24 Hromadění sněhu před radlicí 

Objem hrnutého sněhu před radlicí 

         

                 

            

(13)  

kde: L - délka břitu [m] 

 H – výška hrnutého sněhu [m] 

 c - teoretická vzdálenost hrnutého sněhu před radlicí [m] 
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Obr. 25 Zatěžující síly křídla radlice 

Ekvivalentní zatížení radlice 

                

              
  

  
     

 

  
           

             

(14)  

kde: ρ – hustota sněhu [kg/m
3
] 

 g – gravitační zrychlení [m/s
2
] 

 fs – součinitel tření sněhu o sníh [-] 

 FT – třecí síla břitu o vozovku [N] 
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Rozklad sily 

 

Obr. 26 Rozklad síly Fs při úhlu natočení ϕ 

Složka síly Fs kolmá na radlici 

   ( )  
   

  
              ( ) 

              (   ) 

                   

(15)  

 

kde: Fs – ekvivalentní zatížení radlice [N] 

 ϕ – úhel natočení radlice [˚] 

Z Obr. 25 je patrné, že síla Fs má na obou křídlech pluhu stejnou velikost. Po rozložení této 

síly na podélnou složku a na kolmou složku vychází, že síly Fs1 a Fs2 jsou také stejně velké. 

Rovnováha sil 

Dle Obr. 25 je vzpěrná tyč zatížena silou Fe1, která je ekvivalentní silou od Fs1 přesunutou do 

bodu vetknutí vzpěrné tyče. Zároveň z obrázku a předchozího výpočtu vyplívá, že síla Fe2 má 

stejnou velikost jako síla Fe1. 

    
 

 
              

     

    
 

    
              

        
 

                  

(16)  
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kde: Fe1, Fe2 – zatížení od ekvivalentní síly Fs1 respektive Fs2 v místě vzpěrné tyče [N] 

 l2 – vzdálenost síly Fs1 respektive Fs2 od středu otáčení [m] 

Síla v ose vzpěrné tyče 

Síly v ose tyče se mění v závislosti na natočení křídla radlice. V následujícím grafu je 

znázorněné zatížení tyče v závislosti na úhlu natočení radlice. Velikosti úhlů β1 a β2 jsou 

získány ze 3D modelu pluhu z přílohy P1. 

 

Graf 1 Závislost síly v ose tyče na úhlu natočení 

Z grafu je patrné, že největší zatížení vzpěrné tyče nastane při úhlu nastavení ϕ=30˚. 

Kontrolní výpočet je tedy proveden pro tento stav. 
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Obr. 27 Síla Fp2  při úhlu ϕ=30˚ 

   (  )  
   

   
       

   

   (  )
 

    
        

   (     )
 

              

(17)  

kde: Fp2 – síla v ose vzpěry 2 [N] 

Fe2 - zatížení od ekvivalentní síly Fs1 respektive Fs2 v místě vetknutí [N] 

 β2 – úhle mezi silou Fe2 a osou vzpěry 2 [˚] 

Dle provedeného výpočtu č. 17 je maximální namáhání v ose vzpěry rovno 3529,50 N. Tento 

stav nastane při maximálním vysunutí vzpěrné tyče. Kontroly na otlačení a na střih čepu jsou 

provedeny pro tvarové nastavení, při kterém nastane maximální zatížení. 

Kontrola na otlačení 

Na otlačení je kontrolována vzpěrná tyč. Tyč je vyrobena z bezešvé trubky ϕ25x2,6mm. 

Materiál trubky je 11 353. Dovolené tlakové napětí je určeno dle [2]. Pro oceli je dovolený 

stykový tlak roven po=150 MPa, následně je provedena korekce pro střídavé a malé rázy. 

Výpočet je proveden na zjednodušeném modelu, kde je skutečná plocha mezi kruhové výseče 

nahrazena obdélníkem. 
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(18)  

 

kde: Fp2 – maximální síla v ose tyče [N] 

 e – šířka zatížené plochy [mm] 

 f – výška zatížené plochy [mm] 

Z výpočtu č. 18 vyplívá, že maximální tlak ve stykových plochách je menší než tlak 

dovolený. Velikost vzpěrné tyče tedy vyhovuje požadavkům. 

Kontrola na střih čepu 

Čepy jsou vyráběny z automatové oceli. V tomto případě je použit čep s hlavou o průměru 

10 mm a materiálu 11 110. Mez pevnosti materiálu čepu je Rmč=390 MPa. Dovolené napětí 

ve střihu je rovno 0,7 až 0,8 Rmč. Z tohoto poměru vyplívá, že τdov=273 MPa. 

   
   

  
      

   

  
    

 

 

       
     

    
   

   
          

       
 

                    

(19)  

  

kde: Fp2 – maximální síla v ose tyče [N] 

 dč – průměr čepu [mm] 

Z výpočtu č. 19 vyplívá, že maximální smykové napětí je menší než dovolené a tedy velikost 

čepu vyhovuje namáhání. 

 

4.5 CENOVÁ STUDIE 

Základem radlice sněžného pluhu jsou laserové výpalky z hliníkového plechu slitiny AlMg3. 

Na výpalky je použit plech o rozměrech 1500x3000x5 mm, jehož cena je 5 000 Kč. Cena 

plechových výpalků o tloušťce 5 mm je 36 Kč za jeden metr řezu včetně propalu 

(tzn. proříznutí plechu na novém místě). Délky řezů jsou získány z 3D modelu sněžného 

pluhu z přílohy P1. 
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Nosný rám je tvořen normalizovanými profily. Tyto profily jsou řezány na požadované délky 

pomocí pásové pily. Rotační součásti jsou upraveny soustružením. Následně je celý rám 

svařen do požadovaného tvaru. 

Pro zjednodušení výpočtu ceny výpalků jsou díly z plechu o tloušťce 8 mm a díly z ocelového 

plechu brány jako výpalek z hliníkového plechu AlMg3 tloušťky 5 mm. 

Cena plechových výpalků je orientační. V závislosti na uspořádání jednotlivých dílů na 

plechové tabuli je snížen počet propalů. Výsledná cena se pohybuje v rozmezí ±15 %. 

Hodnoty v následující tabulce jsou vypočteny dle výpočtů jednotlivých sekcí, které jsou 

uvedeny v příloze P2. 

 

Tab. 5 Součet celkové ceny 

Druh 
Cena za jednotku 

[Kč] 
Množství Cena [Kč] 

Řez 36 Kč/m 43,11 m 1 552 

Plech 5 000 Kč/4,5m
2
 1,46 m

2
 1 622 

Gumový břit 494 Kč/m 1,9 m   939 

Normalizované 

součásti 
- -   383 

Spojovací materiál - -   464 

Technologické operace Svařování, ohraňování, soustružení 3 961 

Povrchová úprava 250 Kč/m
2
 2,92 m

2
   730 

Montáž 500 Kč/h cca 2,5 1 250 

          CELKEM…................................................................................................ 10 901 Kč 

 

Celková cena je uvedena bez DPH. Výpočet je orientační a skutečná výrobní hodnota bude 

určena po zhotovení prototypu.  
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4.6 CENOVÉ SROVNÁNÍ KONKURENČNÍCH PRODUKTŮ 

K porovnání jsou vybrané pluhy určené pro nosiče podobného výkonu, jako je stroj 3Rider. 

Dalším kritériem výběru je šířka pracovního záběru. 

Sněhový pluh šípový SB-Y – od společnosti PRODAG Zlín, s. r. o. [13] 

 

Označení 

pluhu 
SB-Y 16 SB-Y 18 

Pohon Hydraulický Hydraulický 

Pracov. šířka 

(natočení 

v šípu 100˚) 

1385 1560 

Výška [mm] 710 740 

Hmotnost 

[mm] 
264 278 

Cena bez DPH 

[kč] 
40 000,- 42 500,- 

 

Šípová radlice pro malotraktory SRM – od společnosti AGROMETALL, s. r. o. [5] 

 

Označení 

pluhu 
SRM 1700 SRM 2000 

Pohon Hydraulický Hydraulický 

Max. pracovní 

šířka [mm] 
1700 2000 

Výška [mm] 640 640 

Hmotnost [kg] 187 194 

Cena bez DPH 

[kč] 
42 000,- 44 000,- 
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Čelní šípová radlice RS – od společnosti N.O.P.O.Z.M. Slatiňany 

 

Označení pluhu RS 180/PX RS 200/PX 

Pohon Hydraulický Hydraulický 

Pracov. šířka v šípu 

[mm] 
1560 1730 

Výška [mm] 520 560 

Hmotnost [kg] 176 191 

Cena bez DPH [kč] 43 050,- 45 150,- 

 

Vzhledem k využití manuálního nastavení tvaru a mechanické aretace variabilního pluhu pro 

stroj 3Rider, je orientační výrobní cena velmi přijatelná. Pluh je tedy svou cenou schopen na 

trhu zaujmout konkurenční místo. 

 

4.7 ZKOUŠKY PLUHU 

Sněžný pluh musí být zkoušen staticky a dynamicky. Výrobce musí zajistit, že obě zkoušky 

jsou provedeny ve stejné konfiguraci jako sněžný pluh používaný zákazníkem. Zkoušky musí 

být provedeny s novými břity. [4] 

Pluhy jsou zkoušeny statickou a dynamickou zkouškou. Výsledky musí být zapsány 

v protokolu o zkoušce. 

Statická zkouška měří odolnost systému proti přejetí. Výsledky musí být zaznamenány ve 

zkušebním protokolu. Statická zkouška ochrany proti přejetí nezahrnuje V-pluhy a variabilní 

V-pluhy. Zkouška se musí provádět při největším možném úhlu α (čelní natočení radlice). [4]  

Dynamická zkouška pro ochranu proti přejetí je platná pro čelní a boční jednostranné sněžné 

pluhy a pro škrabky na led. Dynamická zkouška pro ochranu proti přejetí nezahrnuje V-pluhy 

a variabilní V-pluhy. [4] 
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5 DISKUSE 

Na základě zadání bakalářské práce byl zpracován konstrukční návrh variabilního sněžného 

pluhu. Ze získaných poznatků v obecné části práce byla navržena koncepční řešení problému. 

Vzhledem k požadavku nízké hmotnosti pluhu je celá radlice řešena jako výpalek 

z hliníkového plechu AlMg3 o tloušťce 5 mm. Na radlici jsou použity ochranné prvky pro 

snížení rázů a vibrací přenášených na stroj. Ochranné prvky jsou řešeny pomocí zkrutných 

pružin, které oproti ostatním řešením mají malou prostorovou náročnost při stejné tuhosti. 

Další výhodou je tuhost zbylé konstrukce, která je díky takovému odpružení pevně spojena 

s rámem. Výška mezi břitem a vozovkou je řešena výškově nastavitelnými ližinami. Ty mají 

opět nízkou prostorovou náročnost a pro provozování pluhu do 10 km/h jsou dostačující. 

Připojovací rám je konstruován jako svařovaná konstrukce z normalizovaných profilů. 

Vzhledem k atypickému závěsu stroje 3Rider zde nelze využít běžně používaných 

připojovacích prvků. Aretace polohy je řešena mechanickými vzpěrami. U tohoto stroje by 

bylo možné použití lineárních aktuátorů, avšak v závislosti na pořizovací ceně tohoto typu 

pohonu bylo toto řešení zamítnuto. Vrtáním vzpěrných tyčí je dosaženo požadovaných 

tvarových nastavení s možností variability dle aktuální potřeby pracovníka. 

Již v průběhu vývoje pluhu se začalo diskutovat o využití variabilního nastavení, zda je pro 

tento stroj vhodné a bude-li využito. S dokončením vývojových prací a cenovou studií bylo 

rozhodnuto o zjednodušení konstrukčního řešení z variabilního sněžného pluhu na pluh přímý 

s možností natáčení doprava respektive doleva o úhel 30˚. Změna konstrukčního řešení je 

založena na složité konstrukci V-pluhu, náročnosti sestavení celku, vyšší cenně oproti přímé 

radlici a využitelnosti V-pluhu na stroji 3Rider. 

Konečné konstrukční řešení je tedy přímý pluh, s možností natáčení radlice o ±30˚. Rám je 

v tomto případě řešen jako svařovaná konstrukce z plechových výpalků. Ustavení polohy je 

zajištěno aretačním čepem. Vlivem snížení nákladů na výrobu a možnosti užití pouze jednoho 

lineárního aktuátoru je uvažováno nad možností využití lineárního druhu nastavení radlice. 

Konstrukční řešení přímého pluhu s mechanickou aretací je zobrazeno v příloze P3. 
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ZÁVĚR 

 

 
ZÁVĚR 

Na základě parametrů určených společností Dvořák-svahové sekačky, s.r.o. byl proveden 

návrh variabilního sněžného pluhu. Pluh je konstruován jako přídavné zařízení ke stroji 

Spider 3Rider. Ze znalosti již vyráběného stroje byly dány další vstupní parametry. Pluh je 

určen pro odklízení sněhu do výšky maximálně 150 mm s možností tvarového nastavení do 

šípu a bočního sklápění přímého tvaru o ±30˚. 

Všechny výrobní a konstrukční požadavky byly splněny dle zadání společnosti. Byly 

navrhnuté alternativní konstrukční řešení jednotlivých částí sněžného pluhu, včetně řešení 

pohonu a ustavení jednotlivých křídel radlice.  

Pluh má požadované prvky ochrany a to kyvný břit se zkrutnou pružinou a výškově stavitelné 

ocelové kluzáky. Ustavení polohy je vyřešeno mechanickou vzpěrou. 

Výroba prototypu jednoduššího přímého pluhu bude provedena ve druhé polovině roku 2014. 

Po provedení případných konstrukčních úprav bude pluh uveden do prodeje společnosti 

Dvořák-svahové sekačky, s.r.o..  
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b [m] teoretická vzdálenost hrnutého sněhu před břitem 

C [-] poměr vinutí 

c [m] teoretická vzdálenost hrnutého sněhu před radlicí 

d [mm] průměr drátu pružiny 

D [mm] střední průměr pružiny 

dč [mm] průměr čepu 

E [MPa] modul pružnosti v tahu 

e [mm] šířka zatížené plochy 

f [mm] výška zatížené plochy 

Fb [N] ekvivalentní zatížení břitu 

Fe1, Fe2 [N] zatížení od síly Fs1 respektive Fs2 v místě vzpěrné tyče 

fg [-] součinitel smykového tření mezi gumou a mokrým sněhem 

Fp1 [N] síla v ose vzpěry při úhlu φ=-30˚ 

Fp2 [N] síla v ose vzpěry při úhlu φ=30˚ 

Fpr [N] síla od zkrutné pružiny 

fs [-] součinitel smykového tření sněhu o sníh 

Fs [N] ekvivalentní zatížení radlice 

Fs1, Fs2 [N] složka síly Fs kolmá na radlici 

FT [N] ekvivalentní zatížení od tření břitu o vozovku 

g [ms
-2

] gravitační zrychlení 

G [MPa] modul pružnosti ve smyku 

h [m] výška průmětu břitu do roviny kolmé k vozovce 

H [m] výška hrnutého sněhu 

h1 [m] vzdálenost síly Ft od středu otáčení 

h2 [m] vzdálenost síly FT od středu otáčení 

k‘ [Nm] momentová tuhost pružiny 

Ki [-] součinitel zohledňující vliv zakřivení závitů pružiny 

L [m] délka břitu 

l2 [m] vzdálenost síly Fe1 respektive Fe2 od středu otáčení 
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lo [mm] délka opěrného ramene pružiny 

lpr [mm] délka pracovního ramene pružiny 

Momax [Nm] maximální ohybový moment při zatížení sněhem 

Mopmax [Nm] maximální ohybový moment při mezním stavu 

mp [kg] hmotnost pluhu 

na‘ [-] redukovaný počet činných závitů 

nb [-] počet činných závitů pružiny 

pdov [MPa] základní hodnota dovoleného tlaku 

po [MPa] dovolený tlak 

Re [MPa] mez kluzu pružiny 

Rmč [MPa] mez pevnosti čepu 

Rm [MPa] mez pevnosti pružiny 

Sč [mm
2
] plocha průřezu čepu 

St [mm
2
] zatížená plocha 

V1 [m
3
] objem odklízené vrstvy sněhu před břitem 

V2 [m
3
] objem hrnutého sněhu před radlicí 

β1 [˚] úhel mezi silou Fe1 a osou vzpěry 1 

β2 [˚] úhel mezi silou Fe2 a osou vzpěry 2 

θc [˚] úhlová výchylka pracovního ramene při mezním stavu 

θc‘ [-] úhlová výchylka pracovního ramene při mezním stavu 

θt [˚] úhlová výchylka pracovního ramene při maximálním zatížení 

θt‘ [-] úhlová výchylka pracovního ramene při maximálním zatížení 

π [-] Ludolfovo číslo 

ρ [kgm
-3

] hustota sněhu 

σ [MPa] ohybové napětí 

τdov [MPa] dovolené smykové napětí 

τs [MPa] smykové napětí 

φ [˚] úhel natočení radlice 
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Všechny přílohy jsou taktéž k dispozici na přiloženém kompaktním disku. 

 



 

55 

 

PŘÍLOHA P2 

 
Tab. 6 Velikosti výpalků 

Název Délka řezu [mm] Počet propalů Obsah [mm
2
] 

Břit 15 041 40 362 434 

Kluzák   3 569 12   52 255 

Radlice   7 756 10 793 928 

Třmeny   3 808 20   64 667 

Výztuhy 12 932 28 172 134 

CELKEM 43 106 120         1 445 418 

 

Tab. 7 Normalizované součásti 

Druh 
Cena za jednotku 

[Kč] 
Množství Cena [Kč] 

Hliníková trubka 

Φ25x2 
48,00 Kč/m 2,04 m 97,92 

Jäckl 40x40 41,42 Kč/m 1,12 m 46,39 

Jäckl 60x40 51,74 Kč/m 1,36 m 70,37 

Trubka bezešvá 

Φ38x6,3 
74,94 Kč/m 0,16 m 12,00 

Trubka přesná 

kruhová Φ25x3 
52,32 Kč/m 0,60 m 31,39 

Trubka svařovaná 

Φ33,7x2,5 
43,52 Kč/m 0,43 m 18,71 

Trubka Φ 16x2 19,12 Kč/m 0,16 m 3,00 

Trubka Φ20x2 18,28 Kč/m 1,08 m 19,74 

Tyč kruhová Φ40 181,58 Kč/m 0,46 m 83,53 

         CELKEM ………………………………………………………..……….383,05 Kč 
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Tab. 8 Spojovací materiály 

 

Tab. 9 Technologické operace 

Druh Množství Pracovní doba 
Cena za 

jednotku [Kč] 
Cena [Kč] 

Svařování 

radlice 
9,89 m cca 2,5 h 850 Kč/h 2 125 

Svařování rámu 1,98 m cca 2 h 850 Kč/h 1 700 

Ohraňování 34 - 4 Kč/ohyb   136 

CELKEM …………………………………………………………………........ 3 961 Kč 

Druh 
Cena za jednotku 

[Kč] 
Množství Cena [Kč] 

Čep Φ12 95 4 380 

Matice M8/M10 0,48 /1,85 26 20,70 

Podložky - 22 13,90 

Šroub M10x20-8.8 1,29 4 5,20 

Šroub M10x35-8.8 1,58 6 9,50 

Vratový šroub 

M8x20 
0,83 6 5 

Vratový šroub 

M8x40 
1,20 20 24 

Závlačky - 11 5,50 

CELKEM ……………………………………………………………… 463,80 Kč 
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