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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

ABSTRAKT 

Tato bakaláUská práce pojednává o návrhu a vlastní koncepci kácecí hlavice pro odstraOování 
drobných náletových dUevin umístEné na nakládací jeUáb lesního stroje. ZaUízení je Uešeno 
jako nástavba obslužného stroje, pUičemž nakládací jeUáb s kácecí hlavicí je součástí lesního 
tEžebního nebo vyvážecího stroje. Práce je zamEUena na konstrukční zpracování vybraného 
celku. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
kácecí, hlavice, kleština, štípací, n]ž, pUímočarý hydromotor, rotátor 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the design and custom concept of a cutting head for the 
removal of small seeding trees located on the loading crane of a forestry machine. The device 
is designed as an extension of the service machine while the loading crane with the cutting 
head is part of lumber mining machinery or a forwarder. The work is focused on the design 
of the selected unit. 

KEYWORDS 
felling, woodhead, collet, splitting, blade, linear hydraulic motor, rotator  
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ÚVOD 

ÚVOD 
V rámci vysoce mechanizovaných technologií lesní tEžby lze vyčlenit širokou skupinu 
mechanizačních prostUedk], mezi které patUí také kácecí hlavice, pro nEž je typickou 
vlastností snížený podíl manuální práce, výraznE vyšší produktivita práce a v neposlední UadE 
vyšší bezpečnost a hygiena. Kácecí hlavice jsou nedílnou součástí pro hydraulické ruky 
harvestor], forwarder], vyvážecích souprav či jiných víceoperačních soustUe@ovacích nebo 
udržovacích stroj] a v pUípadE malých model] i čtyUkolek.  

Existuje mnoho typ] kácecích hlavic, které se liší svými rozmEry, hmotností, nosností, 
pracovním tlakem hydraulického obvodu a maximálními rozmEry dUeva, jež jsou schopny 
setnout. Úkolem takových hlavic je strom (nebo kUovinu) uštípnout, pUípadnE sklopit do 
pracovní polohy a umístit na požadované místo. OddElování stromu od paUezu se u valné 
vEtšiny dnešních akumulačních kácecích hlavic dEje pomocí štípacího nože. PUi kácení je 
hlavice nasazena vertikálnE na patu stromu. Strom je uchopen zavUením hlavních kleštin a n]ž 
provede setnutí stromu. 

Cílem této práce je rešeršní rozbor typ] kácecích hlavic, návrh vlastní hlavice dle zadaných 
parametr], výpočtová část a výkresová dokumentace. 

 

 

Obr. 1 Kácecí hlavice Naarva K24 [43]. 
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1 REŠERŠNÍ PTEHLED 
 

1.1 POUŽÍVANÉ HLAVICE  
Na trhu je v dnešní dobE dostupné velké množství tEžební, kácecí a udržovací techniky. 
V oblasti hlavic se nabízí spousta typ], které se liší konstrukcí i mechanismy, a to s ohledem 
na druh práce, pro kterou jsou určeny. Hlavní rozdíly tvoUí dElící zaUízení, podávací ústrojí, 
uchycení na manipulační zaUízení, ovládání a dále parametry jako maximální rozevUení 
kleštin, pr]mEr štípaných dUevin, pracovní tlak, doporučený pr]tok oleje, hmotnost a 
v pUípadE hlavic hydraulicko-elektronicky Uízených také požadované napEtí. 

 

1.1.1 KÁCECÍ  

Kácecí hlavice [Obr. 2] jsou nejjednodušším typem, určeným pro odstraOování jednotlivých 
strom] i náletových dUevin. Konstrukční Uešení tohoto typu umožOuje oddElení stromu od 
paUezu a jeho následné pUemístEní ve vertikální či horizontální poloze na místo určení. 
Samotné oddElení je provádEno pohyblivými noži (modely Biojack [7] a Naarva [8]), 
pUítlakem uchopovacích kleští na nepohyblivý n]ž (modely Farma [9] ,Vahva Jussi [10] a 
Nisula [15]) či pomocí pilového Uezacího ústrojí (modely Mecanil [16]). 

 

  

Obr. 2 Kácecí hlavice Naarva K20 [11]. 
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Tab. 1 PUehled technických parametr] výrobce Biojack [12], Pentin Paja [13], Fors MW [14], Nisula 
[17] a Mecanil [18]. 

Výrobce Model 

Max. 
rozevUení 

kleštin 
(mm) 

Max. 
pr]mEr 

štípaných 
dUevin 
(mm) 

Pracovní 
tlak 
(bar) 

Doporuče-
ný pr]tok 

oleje 
(l/min) 

Hmot-
nost 
(kg) 

Požado-
vané 

napEtí 
(V) 

Biojack 180 775 200 180-220 35-60 200 - 
Pentin 
Paja 

Naarva 
K20 

600 230 170-200 40-70 200 12/24 

Fors MW 
Farma 
BC18 

660 180 190 40-60 190 - 

Nisula 175E 765 180 175-210 25+ 183 - 
Mecanil SG160 925 350 180-230 40-80 190 12/24 

 

1.1.2 AKUMULAČNÍ STTÍHACÍ (ŠTÍPACÍ) 

Akumulační energetické hlavice [Obr. 3] se konstrukcí nijak neliší od hlavic kácecích. 
NEkteré modely jsou kácecí hlavice doplnEné o tzv. akumulační kleštE. Jiné modely jsou 
akumulačními kleštEmi vybaveny již v základu. Tyto kleštE, které pUidržují již uUíznuté 
stromy, zefektivOují práci, jelikož operátor nemusí manipulovat s každým stromem zvláš[.  

  

Obr. 3 Akumulační energetická hlavice Biojack 300E [19]. 
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1.1.3 HARVESTOROVÉ 

Harvestorové hlavice [Obr. 4] mají za úkol strom uUíznout, sklopit do pracovní polohy, 
odvEtvit, zkrátit, zmEUit a uložit výUezy a pUípadnE je označit. 

Existují dva základní typy harvestorových hlavic: 

HLAVICE ŠVÉDSKÉHO TYPU [OBR. 5] 

Mají robustnEjší konstrukci a delší základní rám. Pro posuv kmene jsou vybaveny dvEma 
válci posuvu, které disponují o nEkolik procent vEtší protahovací silou. Ve srovnání s finským 
typem harvestorové hlavice dokáží zpracovat kmen s nižším pr]mErem. Tento typ hlavic je 
vhodný zejména pro práci s dlouhými a rovnými kmeny s minimálním počtem nerovností [1]. 

Obr. 4 Harvestorová hlavice Waratah H414 [20]. 

Obr. 5 Hlavice švédského typu John Deere H2ř0[21]. 
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HLAVICE FINSKÉHO TYPU [OBR. 6] 

Mají kompaktnEjší konstrukci a kratší základní rám. Pro posuv kmene jsou vybaveny čtyUmi 
válci posuvu. Tento typ hlavic je vhodný pro práci s kUivými kmeny; díky kratší délce rámu 
jsou schopny lépe kopírovat povrch tEchto kmen]. Nižší hmotnost tEchto harvestorových 
hlavic také umožOuje jednodušší manipulaci s hydraulickým jeUábem [1]. 

SEZNAM VÝROBC¥ HARVESTOROVÝCH HLAVIC 

Biojack Tigercat Keto Harvesters 

Pentin Paja Logset SP Maskiner 

Nisula Waratah AFM Forest 

John Deere Caterpillar Kesla 

Hakmet Forestry Komatsu Forestry Ponsse 

 
PUehled technických parametr] harvestorových hlavic vybraných výrobc] viz. P1. 
 
1.2 KÁCECÍ A KRÁTÍCÍ ZATÍZENÍ 
Veškeré hlavice jsou vybaveny káceními (krátícími) zaUízeními r]zných typ] sloužících 
k oddElení strom] od paUez] a pUi druhování sortimentu ke krácení na požadovanou délku.  

1.2.1 TETDZOVÁ PILA 

NejpoužívanEjší zaUízení u vEtšiny dnešních harvestorových hlavic [Obr. 7]. Stavba Uezného 
ústrojí je obdobná jako u jednomužných motorových pil. TetEz se skládá z hoblovacích zub] 
(stUídání levého a pravého), vodicích a spojovacích článk]. Všechny harvestorové lišty jsou 
vyrábEny z legované oceli a mají vodicí kolečko. Pohyb vodicí lišty do Uezu je zajištEn 
pUímočarým hydromotorem. TetEz pily je pohánEn od UetEzového kolečka hnaného rotačním 

Obr. 6 Hlavice finského typu John Deere H415 [22]. 
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hydromotorem. Olej je vhánEn do drážky vodicí lišty olejovým čerpadlem ze samostatné 
nádrže s mazacím olejem [1].  

1.2.2 NOŽOVÉ 

NejčastEji používané krátící zaUízení u kácecích a akumulačních hlavic. Nožové ústrojí je 
konstrukčnE jednodušší než pilové a je Uešeno nEkolika zp]soby. Výrobci Nisula, Fors MW a 
Vahva Jussi používají u svých model] kácecích hlavic nepohyblivých nož], ke kterým je 
štípaný materiál pUitlačován kleštinami [Obr. 9]. Specifickým Uešením jsou osazeny modely 
kácecích i akumulačních hlavic Naarva výrobce Pentin Paja a modely firmy Biojack. N]ž u 
hlavic Biojack [Obr. 3] je vyosený v]či kleštinám a štípe materiál rotačním pohybem obdobnE 
jako UetEzové pilové zaUízení u harvestorových hlavic. Modely Naarva užívají složeného 
štípacího ústrojí skládajícího se z lineárnE pohyblivého nože a pUidržovacích kleštin [Obr. 8]. 
Pohyb bUit] do Uezu je realizován pUímočarými hydromotory. S nožovými ústrojími je však 
možné kácet jen tenčí stromy o pr]mEru do cca 25 cm. Další jejich nevýhodou je riziko 
vytrhávání dUevních vláken a deformace dUeva v okolí Uezu z nejcennEjší stromové partie pUi 
kácení stromu.  

Obr. 7 Harvestorová hlavice Ponsse HŘ s UetEzovou pilou [23]. 

Obr. 9 Kácecí hlavice Farma BC 1Ř 
s nepohyblivým nožem [25]. 

Obr. 8 Akumulační hlavice Naarva E25 
s lineárnE pohyblivým nožem [24]. 
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1.2.3 KOTOUČOVÁ PILA 

U starších typ] hlavic byly instalovány i pilové kotouče [Obr. 10]. Výhodou je jednoduchost 
konstrukce a snadná údržba. Nevýhodou je robustnost, spojená s více jak dvojnásobným 
pr]mErem kotouče v]či tlouš[ce káceného stromu. V dnešní dobE jsou pilové kotouče, nebo 
spíše Uezací frézovací nože používány výjimečnE, zejména u hlavic určených pro práci 
v plantážích rychle rostoucích dUevin či likvidaci hustých dUevinných nárost] slabých dimenzí 
[1].  

 

1.3 PODÁVACÍ ÚSTROJÍ 
Pro kvalitu zpracování kmene u harvestorových hlavic je d]ležitá konstrukce podávacího 
ústrojí. 

1.3.1 PODÁVACÍ VÁLCE 

Válce jsou neseny a pUitlačovány ke kmeni rameny ovládanými pUímočarými hydromotory. 

CELOKOVOVÉ VÁLCE 

Prvním typem jsou celokovové válce [Obr. 11], na jejichž povrchu jsou pUipevnEny kónické 
nebo ploché hroty či žebra. Tento typ válc] velmi dobUe pUenáší sílu posuvu na kmen a má 
dlouhou životnost. Válce se používají pUi práci s tEžko odvEtvitelnými stromy s velkou 
hmotností a v pUípadech, kdy pUi dalším zpracování kmen] nevadí stopy ve dUevE, které tyto 
válce zp]sobují [1].  

Obr. 10 Kácecí hlavice Bracke C16 s pilovým kotoučem [26]. 

Obr. 11 Celokovové válce výrobce MenSe [27]. 
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PRYŽOVÉ VÁLCE OPATTENÉ TETDZY 

Sestávají z ocelových obručí, na které jsou upevnEny pryžové pláštE. Na jejich povrchu jsou 
nataženy ochranné protiskluzné UetEzy, Pryžový pláš[ je na válcovou obruč nalepen, 
našroubován, či pod tlakem natažen. Jedná se o flexibilní válce, jejichž Uešení redukuje vliv 
válc] na kmen a prodlužuje životnost harvestorové hlavice. Válce s pryžovým povrchem 
[Obr. 12] jsou k výUez]m šetrnEjší, a proto se používají pro zpracování kmen], u kterých je 
kladen d]raz na kvalitu sortimentu [1]. 

 

1.3.2 PODÁVACÍ PÁSY 

Ústrojí je tvoUeno dvEma pásy z ocelových článk], které jsou neseny na dvou válečcích. Jeden 
je pohánEn rotačním hydromotorem a druhý slouží k napínání pásu. Výhodou, ve srovnání 
s válci, je vEtší styčná plocha mezi pásem a kmenem a tím nižší riziko prokluzu kmene, který 
by se mohl odrazit na pUesnosti mEUené délky. Jejich nevýhodou oproti válc]m je vyšší 
složitost a vEtší zástavbové rozmEry [1]. 

Obr. 12 Pryžový válec s UetEzy Tireco [28] 

Obr. 13 Harvestorová hlavice Keto Ř25 s podávacími pásy [29]. 
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1.4 UCHYCENÍ 
Mnozí výrobci hlavic nabízejí r]zné varianty uchycení na manipulační zaUízení. ObecnE vzato 
lze Uíci, že hlavice jsou pUizp]sobeny uchycení na hydraulické ruky lesnických stroj] (na 
rotátor) nebo na ramena stavebních stroj] (pUes rychloupínání). 

ROTÁTORY 

Rotátory [Obr. 14] se využívají u pr]myslových stroj], které vyžadují neomezenou rotaci 
pracovních mechanických rukou. Díky své konstrukci umožOují rotátory plynulou dodávku 
hydraulického oleje do potUebných součástí a to bez omezení rotace. UmožOují 360 stupOovou 
rotaci kolem své osy a tím ulehčují a zrychlují práci i zmenšují náklady. Rotátory se rozdElují 
dle jejich použití a také dle nosnosti. Nejmenší typy mohou zvládat maximálnE 1 tunu, 
zatímco nejvEtší (industriální) i 16 tun. 

 
RYCHLOUPÍNÁNÍ 

Rychloupínacích prvk] [Obr. 3 a Obr. 17] je využíváno u alternativ hlavic určených pro 
montáž na ramena bagr] či jiných stavebních stroj] [Obr. 16]. Výhodou je snížení požadavk] 
na hydraulický obvod; nevýhodou je nemožnost rotace celého agregátu.

Obr. 15 Kácecí hlavice Biojack 300 pUipravená pro 
uchycení na rotátor [30]. 

Obr. 14 Rotátor HR6 lotyšské firmy 
Baltrotors [31]. 

Obr. 17 Kácecí hlavice Biojack 160 osazená 
rychloupínacími prvky [32]. 

Obr. 16 Rychloupínací zaUízení Hensley 
na rameni stavebního stroje [33]. 
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2 TECHNICKÉ PARAMETRY A VOLENÉ PRACOVNÍ ČÁSTI 
V této bakaláUské práci se zabývám konstrukčním zpracováním kleštin, rámu a dále návrhem 
hydromotor] rotátoru a zavírání kleštin. Navržená konstrukce bude vycházet z konceptu 
hlavice Naarva E25 firmy Pentin Paja. Tešení hlavních uchopovacích kleštin 2 + 1 (2 levé a 1 
pravá) je nejčastEjším u vEtšiny kácecích hlavic. Výhodou je jednoduché pUekrytí kleštin 
v zavUeném stavu. Vzhledem k zadání práce, kdy je hlavice používána pro odstraOování 
drobných náletových dUevin, je nožové kácecí zaUízení optimálním Uešením, nevyžadujícím 
žádné další dodatečné systémy jako napU. mazání (u UetEzové pily). D]raz na kvalitu dUeviny v 
místE Uezu není v tomto pUípadE kladen. ZaUízení je uchycené na nakládací jeUáb lesního 
tEžebního stroje. V rámci zajištEní lepší manipulace s materiálem a tím i snížení náklad] na 
provoz lesního stroje je hlavice uchycena na rotátor. 

ZADANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY 

 pr]mEr Uezu daný kleštinami: 0,5 m 
 nosnost kácecí hlavice: do 1000 kg 
 pracovní tlak hydraulického obvodu: do 23 MPa 

VOLENÉ PRACOVNÍ ČÁSTI 

 typ hlavice: kácecí  
 hlavní kleštiny: 2 + 1 
 kácecí zaUízení: nožové s lineárním posuvem a pomocnými kleštinami 
 uchycení: na rotátor 

 

Obr. 18 Model hlavice; 1 – základní rám; 2 – rám drapákové části; 3 – uchopovací kleštiny; 4 – 
táhla; 5 – pomocné kleštiny; 6 – PHM; 7 – rám štípacího zaUízení; Ř – n]ž; ř – krycí plech. 
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3 KONSTRUKČNÍ TEŠENÍ HLAVNÍCH KLEŠTIN 
 

3.1 VÝPOČET HLAVNÍCH ROZMDR¥ KLEŠTIN 
Vzhledem k požadovanému pr]mEru Uezu daného kleštinami a nosnosti hlavice je tUeba 
navrhnout potUebné rozmEry kleštin. 

3.1.1 KOEFICIENT NAPLNDNÍ 

Dle  [1] 

Zvolené hodnoty: k1 = 0,8 
   k2 = 0,95    倦待 噺 倦怠 ゲ 倦態 噺 ど┸ぱ ゲ ど┸ひの 噺 ど┸ばは (1)  

Kde: 

k0  [-]  Souhrnný součinitel naplnEní 
k1 [-]  Koeficient zaplnEní 
k2  [-]  Koeficient plnEní 

3.1.2 TEORETICKÝ PR¥TEZ 

Zadané hodnoty: dK = 0,5 m 

鯨聴懲 噺 講 ゲ 穴懲態ね 噺 講 ゲ ど┸の態ね  兼態 噺 ど┸なひは 兼態 
(2)  

Kde: 

dK [m]  Pr]mEr Uezu daný kleštinami 
SSK [m2]  Skutečný pr]Uez kleštin 

Dále dle [1] 鯨脹 噺 倦待 ゲ 鯨聴懲 噺 ど┸ばは ゲ ど┸なひは 兼態 噺 ど┸なねひ 兼態 (3)  

Kde: 

ST  [m2]  Teoretický pr]Uez kleštin 

3.1.3 KONSTRUKČNÍ POLOMDR  

U výpočtu je tUeba zohlednit, že pr]Uez nemá tvar kruhový, protože v zadní části je rám, ve 
kterém musí být dostatek místa pro umístEní pUímočarého hydromotoru a táhla, které 
rovnomErnE pomáhá otevírat a zavírat kleštiny. Z toho plyne, že skutečný pr]Uez bude stejnE 
velký jako konstrukční pr]Uez kleštin. 

PUi výpočtu se vychází ze vztahu pro obsah kruhu a kruhové úseče. 
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Zvolené hodnoty: g = 120° 

鯨聴懲 噺 鯨懲 伐 鯨懲腸 噺 講 ゲ 堅懲態 伐 峭堅懲態 ゲ 糠 ゲ 講に ゲ なぱど 伐 堅懲態に ゲ    糠嶌 蝦 堅懲
噺 俵 ぬはど ゲ 鯨聴懲講 ゲ 岫ぬはど 伐 糠岻 伐 なぱど ゲ    糠 

(4)  

堅懲 噺 俵 ぬはど ゲ ど┸なひは講 ゲ 岫ぬはど 伐 なにど岻 伐 なぱど ゲ    岫なにど岻  兼 噺 ど┸ぬねぬ 兼 蝦 惨伺残蚕仔伺 堅懲 噺 ど┸ぬにの 兼 
(5)  

Kde: 

SK [m2]  Obsah kruhu 
SKU [m2]  Obsah kruhové úseče 
g [°]  StUedový úhel 
rK [m]  Konstrukční polomEr kleštin 

3.1.4 MAXIMÁLNÍ DÉLKA NABÍRANÉHO MATERIÁLU 

U výpočtu se vychází z požadované nosnosti hlavice pUi maximálním zaplnEní horních kleštin 
a hustoty zvoleného druhu dUeva. V provozu je tUeba brát v úvahu členitost náletových dUevin 
a s ní spojený mEnící se pr]Uez na délce. 

Zvolené hodnoty: とd = 990 kg.m-3 

Zadané hodnoty: md = 1000 kg 

健鳥暢凋諜 噺 撃鳥鯨脹 噺 兼鳥貢鳥鯨脹 噺 兼鳥貢鳥 ゲ 鯨脹 噺 などどどひひど ゲ ど┸なねひ  兼 噺 は┸ばばひ 兼  (6)  

Kde: 

ldMAX  [m]  Maximální délka nabíraného dUeva 
Vd [m3]  Objem nabíraného dUeva 
md [kg]  Maximální nosnost hlavice 
とd [kg.m-3] Hustota čerstvého dUeva (buk), dle [39] 

 

3.2 PTÍMOČARÝ HYDROMOTOR ZH2 
PUímočarý hydromotor (dále jen PHM) ZH2 [Obr. 19] je dvojčinný hydraulický válec. 
V principu je pUímočarý hydromotor prvek, který pUemEOuje tlakovou energii kapalného 
média na energii mechanickou – axiální sílu pístní tyče v obou smErech. Svou konstrukcí 
nevyžaduje zvláštní požadavky na obsluhu a údržbu. Pro bezvadnou a bezpečnou funkci je 
nutno Uídit se provozními a technickými podmínkami [Tab. 2].  [40] 
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Tab. 2 Provozní a technické podmínky PHM ZH2 [40]. 

Pracovní kapalina hydraulický minerální olej (OH-HM 32, 46 nebo 64) 

Požadovaná filtrace min. 40 たm, doporučuje se 25 たm 

Teplotní rozsah 
kapaliny -20°C ÷ +Ř0°C 

okolí -20°C ÷ +70°C 

Klimatická odolnost mírné klima WT 

Jmenovitý tlak 20 MPa 

Maximální tlak 25 MPa 

Zkušební tlak 32 MPa 

Pracovní rychlost maximální 0,5 m.s-1 

 

 

3.2.1 SILOVÉ ZATÍŽENÍ PHM 

U výpočtu potUebné síly hydromotoru se vychází z [Obr. 20], kde se pomocí silové rovnováhy 
zjistí minimální síla, kterou potUebuje PHM vyvinout pUi maximálním zatížení kleštiny. 

Zvolené hodnoty: L1 = 300 mm 
   L2 = 90 mm 
  

Obr. 19 PHM ZH2 firmy Hydraulics spol. s r.o. [40]. 
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布繋掴 噺 ど┺ 繋銚掴 伐 繋椎朕に 噺 ど 
(7)  

布繋槻 噺 ど┺ 繋銚槻 伐 芸鳥に 噺 ど 
(8)  

布警凋 噺 ど┺ 繋椎朕に ゲ 詣態 伐 芸鳥に ゲ 詣怠 噺 ど 
(9)  

芸鳥 噺 兼鳥 ゲ 訣 噺 などどど ゲ ひ┸ぱな 軽 噺 ひぱなど 軽 (10)  

繋椎朕 噺 芸鳥 ゲ 詣怠詣態 噺 ひぱなど ゲ ぬどどひど  軽 噺 ぬにばどど 軽 
(11)  

繋銚掴 噺 繋椎朕に 噺 ぬにばどどに  軽 噺 なはぬのど 軽 
(12)  

繋銚槻 噺 芸鳥に 噺 ひぱなどに  軽 噺 ねひどの 軽 
(13)  

Kde: 

Qd [N]  Zatížení od zadané nosnosti 
g [m.s-2]  Gravitační zrychlení 
Fph [N]  Minimální síla PHM hlavních kleštin 
Fax [N]  Reakční síla na čepu A ve smEru osy x 
Fay [N]  Reakční síla na čepu A ve smEru osy y 

Obr. 20 Silové zatížení na kleštinE. 
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L1 [mm]  Kolmá vzdálenost mezi čepem A a zatížením hlavní kleštiny 
L2 [mm]  Kolmá vzdálenost mezi čepem A a silou PHM hlavních kleštin 

3.2.2 PLOCHA A PR¥MDR VÁLCE PHM 

Zadané hodnoty: p = 23.106 Pa 

鯨椎朕 噺 繋椎朕喧 噺 ぬにばどどにぬ ゲ など滞  兼態 噺 な┸ねにな ゲ など貸戴 兼態 噺 なねにな 兼兼態 
(14)  

穴椎朕暢彫朝 噺 俵ね ゲ 鯨椎朕講 噺 俵ね ゲ なねにな講 兼兼 噺 ねに┸のぬは 兼兼 

(15)  

Kde: 

Sph [mm2]  Plocha pr]Uezu válce PHM hlavních kleštin 
p [Pa]  Jmenovitý tlak hydraulického obvodu 
dphMIN [mm]  Minimální pr]mEr válce PHM hlavních kleštin 

 

Na základE vypočtených parametr] volím dle [Tab. 3] PHM ZH2 45/28 x 250. 

3.2.3 VYSOUVACÍ SÍLA PHM 

Zvolené hodnoty: dphSK = 45 mm 
   FphDOV = 200 kN, dle technické agendy [40] 

鯨椎朕聴懲 噺 講 ゲ 穴椎朕聴懲態ね 噺 講 ゲ ねの態ね  兼兼態 噺 なのひど┸ねぬな 兼兼態 
(16)  

繋椎朕聴懲 噺 喧 ゲ 鯨椎朕聴懲 噺 にぬ ゲ など滞 ゲ な┸のひど ゲ など貸戴 軽 噺 ぬはのばど 軽 (17)  

Kde: 

dphSK [mm]  Pr]mEr válce zvoleného PHM hlavních kleštin 
SphSK [mm2]  Plocha pr]Uezu válce zvoleného PHM hlavních kleštin 
FphSK [N]  Výsuvná síla od jmenovitého tlaku obvodu 

  

Tab. 3 VyrábEné rozmEry ZH2 v [mm] [40] 
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KONTROLA 繋椎朕帖潮蝶 伴 繋椎朕聴懲 蝦 にどど 伴 ぬは┸のばど 蝦 惨姿酸伺士四斬蚕 (18)  

Kde: 

FphDOV [kN]  Dovolená výsuvná síla 

3.2.4 OBJEM A PR¥TOK OLEJE PHM 

Zvolené hodnoty: Z = 350 mm 
   tOK = 1,5 s 撃墜 噺 傑 ゲ 鯨椎朕聴懲 噺 ぬのど ゲ なのひど┸ねぬな 兼兼戴 噺 ののははのど┸ぱのど 兼兼戴 噺 ど┸ののば 健 (19)  

芸墜 噺 撃墜建潮懲 噺 ど┸ののば ゲ はどな┸の  健 ゲ 兼件券貸怠 噺 にに┸にぱ 健 ゲ 兼件券貸怠 
(20)  

Kde: 

Z [mm]  Zdvih PHM hlavních kelštin 
tOK [s]  Čas otevUení hlavních kleštin 
Vo [mm3]  Objem oleje v PHM hlavních kleštin 
Qo [l.min-1] Objemový pr]tok oleje PHM hlavních kleštin 

3.2.5 RYCHLOST PÍSTU PTI OTEVÍRÁNÍ KLEŠTIN 

Zadané hodnoty: vpMAX  = 0,5 m.s-1, dle [Tab. 2] 

懸椎 噺 芸墜鯨椎朕聴懲 噺 にに┸にぱはど ゲ なのひど┸ねぬな ゲ など貸戴  兼 ゲ 嫌貸怠 噺 ど┸にぬぬ 兼 ゲ 嫌貸怠 
(21)  

Kde: 

vp [m.s-1]  Rychlost pístu  

KONTROLA 懸椎 隼 懸椎暢凋諜 蝦 ど┸にぬぬ 隼 ど┸の 蝦 惨姿酸伺士四斬蚕 (22)  

Kde: 

vpMAX [m.s-1]  Maximální dovolená rychlost pístu 
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3.3 PEVNOSTNÍ KONTROLA KLEŠTIN 
 

3.3.1 SÍLA NA VOLNÉM KONCI KLEŠTINY 

Zvolené hodnoty: L3 = 470 mm 

繋鳥 ゲ 詣戴 噺 繋椎朕聴懲に ゲ 詣態 蝦 繋鳥 噺 繋椎朕聴懲 ゲ 詣態に ゲ 詣戴 噺 ぬはのばど ゲ ひどに ゲ ねばど  軽 噺 ぬのどな┸ぬぱぬ 軽 
(23)  

Kde: 

L3 [mm]  Kolmá vzdálenost síly Fd od uložení hlavní kleštiny 
Fd [N]  Síla, kterou p]sobí dUevo na konec hlavní kleštiny 

3.3.2 KONTROLA PR¥TEZ¥ KLEŠTINY 

Je tUeba zkontrolovat vybrané pr]Uezy kleštiny [Obr. 22], aby nedošlo k pUekročení meze 
elasticity a následnému ohnutí kleštin. U návrhových pr]Uez] jsou vypočítány šíUky kleštin, 
které jsou z konstrukčního hlediska dále upraveny na hodnotu HK tak, aby nebyly menší než 
šíUky vypočtené. V rámci zjednodušení výpočtu se nepočítá s kolmo pUivaUenou pásovinou. 
Jsou uvedeny výpočty pro pr]Uez v místE I; pro místa II a III je postup analogický a výsledky 
jsou zapsány v [Tab. 4].  

 

  

Obr. 21 Síla na volném konci kleštiny. 



BRNO 2018 

 

27 
 

KONSTRUKČNÍ TEŠENÍ HLAVNÍCH KLEŠTIN 

3.3.3 PR¥TEZ I 

OHYBOVÝ MOMENT V MÍSTD I 

Zvolené hodnoty: R1 = 307 mm 
   f1 = 20° 警墜彫 噺 繋鳥 ゲ 迎怠 ゲ 岫な 伐    剛怠岻 噺 ぬのどな┸ぬぱぬ ゲ ど┸ぬどば ゲ 岫な 伐    岫にど岻岻 噺 はね┸ぱには 軽 ゲ 兼 (24)  

Kde: 

MoI [N.m]  Ohybový moment v místE Uezu I 
R1 [mm]  PolomEr stUedu kleštiny v místE Uezu I 
f1 [°]  Úhel v Uezu I 

MODUL PR¥TEZU V OHYBU V MÍSTD I 

Zvolené hodnoty: jDOV = 150 MPa 

激墜彫 噺 警墜彫購帖潮蝶 噺 はねぱにはなのど 兼兼戴 噺 ねぬに┸なばぬ 兼兼戴 
(25)  

Kde: 

jDOV [Mpa]  Dovolené míjivé napEtí v ohybu pro mat. 11 523, dle [6] 
WoI [mm3]  Modul pr]Uezu v ohybu v místE Uezu I 

Obr. 22 Kontrolovaná místa kleštiny. 
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ŠÍTKA KLEŠTINY V MÍSTD I 

Zvolené hodnoty: B = 12 mm 

 

激墜彫 噺 稽 ゲ 茎彫態は 蝦 茎彫 噺 俵は ゲ 激墜彫稽 噺 俵は ゲ ねぬに┸なばぬなに  兼兼 噺 なね┸ば 兼兼 

(26)  

Kde: 

B [mm]  Zvolená tlouš[ka kleštiny 
HI [mm]  Minimální šíUka kleštiny v místE I 

Tab. 4 Vypočtené hodnoty ve zvolených Uezech kleštiny. 

 Tez I Tez II Tez III 

R [mm] 307 307 317 

f [°] 20 50 80 

Mo [N.mm] 64826 383976 917199 

Wo [mm3] 432,173 2559,840 6114,660 

B [mm] 12 12 12 

H [mm] 14,7 20,655 31,924 

HK [mm] 53,5 90,75 104 

Obr. 23 Pr]Uez kleštiny v místE I. 
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4 KONSTRUKČNÍ TEŠENÍ ŠTÍPACÍHO ZATÍZENÍ 
K navržení spodních pomocných kleštin je tUeba znát potUebnou sílu k pUeštípnutí materiálu. 
Ta se stanoví z tvrdosti štípaného dUeva [Tab. 5] a rozmEr] nože. Na jejím základE jsou 
navrženy PHM pro n]ž a k zavírání pomocných kleštin.   

Tab. 5 Tvrdosti vybraných druh] dUevin [41]. 

DUevo Tvrdost jd [MPa] 

akát 97 

jasan ztepilý 80 

jabloO planá 69 

dub letní, zimní 67,5 

modUín opadavý 43 

borovice lesní 28,5 

smrk ztepilý 26 

 

4.1 ŠTÍPACÍ N¥Ž 
RozmEry štípacího nože jsou navrženy tak, že šíUka nože tvoUí maximální pr]mEr jednotlivE 
štípaného dUeva [Obr. 24].  

4.1.1 SILOVÉ ZATÍŽENÍ 

Zvolené hodnoty:  HŠN = 220 mm 
   BŠN = 8 mm 
   jd = 97 MPa, dle [Tab. 5] pro místní nejtvrdší dUevinu 鯨 朝 噺 茎 朝 ゲ 稽 朝 噺 ににど ゲ ぱ 兼兼態 噺 なばはど 兼兼態 (27)  繋 朝 噺 購鳥 ゲ 鯨 朝 噺 ひば ゲ なばはど 軽 噺 なばどばにど 軽 (28)  

Kde: 

HŠN  [mm]  ŠíUka štípacího nože 
BŠN [mm]  Tlouš[ka štípacího nože 
SŠN [mm2]  NejvEtší plocha nože pronikající štípaným materiálem 
FŠN [N]  PotUebná síla k pUeštípnutí maximálního pr]mEru dUeva 
jd [MPa]  Tvrdost vybraného dUeva (akátu) 
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4.1.2 PHM ŠTÍPACÍHO NOŽE 

PLOCHA A PR¥MDR VÁLCE  鯨椎朕 朝 噺 繋 朝喧 噺 なばどばにどにぬ ゲ など滞 兼態 噺 ばねにに┸はどひ 兼兼態 
(29)  

穴椎朕 朝暢彫朝 噺 俵ね ゲ 鯨椎朕 朝講 噺 俵ね ゲ ばねにに┸はどひ講 兼兼 噺 ひば┸になの 兼兼 
(30)  

Kde: 

SphŠN  [mm2]  Plocha pr]Uezu válce PHM štípacího nože 
dphŠNMIN [mm]  Minimální pr]mEr válce PHM štípacího nože 

 

Na základE vypočtených parametr] volím dle [Tab. 6] PHM ZH2 100/55 x 350. 

  

Obr. 24 Silové zatížení štípacího nože. 

Tab. 6 VyrábEné rozmEry ZH2 v [mm][40]. 
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VYSOUVACÍ SÍLA 

Zvolené hodnoty: dphŠNSK = 100 mm 

鯨椎朕 朝聴懲 噺 講 ゲ 穴椎朕 朝聴懲態ね 噺 講 ゲ などど態ね 兼兼態 噺 ばぱのぬ┸ひぱな 兼兼態 
(31)  

繋椎朕 朝 噺 喧 ゲ 鯨椎朕 朝聴懲 噺 にぬ ゲ ばぱのぬ┸ひぱな 軽 噺 なぱどはねな┸のばぱ 軽 (32)  

Kde: 

dphŠNSK  [mm]  Pr]mEr válce zvoleného PHM štípacího nože 
SphŠNSK  [mm2]  Plocha pr]Uezu válce zvoleného PHM štípacího nože 
FphŠN  [N]  Výsuvná síla PHM štípacího nože od jmenovitého tlaku obvodu 

4.2 POMOCNÉ KLEŠTINY 
 

4.2.1 SILOVÉ ZATÍŽENÍ 

Zvolené hodnoty:  LP1 = 91 mm 
   LP2 = 80 mm 

 布警喋 噺 ど┺ 繋椎朕 朝に ゲ 詣牒怠 伐 繋牒懲 ゲ 詣牒態 噺 ど 
(33)  

繋牒懲 噺 繋椎朕 朝 ゲ 詣牒怠に ゲ 詣牒態 噺 なぱどはねな┸のばぱ ゲ ど┸どひなに ゲ ど┸どぱ  軽 噺 などどばぬひ┸ぱひぱ 軽 
(34)  

Obr. 25 Silové zatížení pomocné kleštiny. 
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Kde: 

LP1 [mm]  Kolmá vzdálenost mezi čepem B a zatížením pomocné kleštiny 
LP2 [mm]  Kolmá vzdálenost mezi čepem B a silou PHM pomocné kleštiny 
FPK [N]  Minimální potUebná síla PHM pomocné kleštiny 

4.2.2 PHM POMOCNÝCH KLEŠTIN 

PLOCHA A PR¥MDR VÁLCE 鯨椎朕牒懲 噺 繋牒懲喧 噺 などどばぬひ┸ぱひぱにぬ 兼兼態  噺 ねねはは┸ひのに 兼兼態 
(35)  

穴椎朕牒懲暢彫朝 噺 俵ね ゲ 鯨椎朕牒懲講 噺 俵ね ゲ ねねはは┸ひのに講  兼兼 噺 ばね┸はばぱ 兼兼 
(36)  

Kde: 

SphPK  [mm2]  Plocha pr]Uezu válce PHM pomocné kleštiny 
dphPKMIN [mm]  Minimální pr]mEr válce PHM pomocné kleštiny 

 

Na základE vypočtených parametr] volím dle [Tab. 7] PHM ZH2 75/40 x 150. 

VYSOUVACÍ SÍLA 

Zvolené hodnoty: dphPKSK = 75 mm 

鯨椎朕牒懲聴懲 噺 講 ゲ 穴椎朕牒懲聴懲態ね 噺 講 ゲ ばの態ね 兼兼態 噺 ねねなば┸ぱはの 兼兼態 
(37)  

繋椎朕牒懲 噺 喧 ゲ 鯨椎朕牒懲聴懲 噺 にぬ ゲ ねねなば┸ぱはの 軽 噺 などなはなど┸ぱぱば 軽 (38)  

Kde: 

dphPKSK  [mm]  Pr]mEr válce zvoleného PHM pomocné kleštiny 
SphPKSK  [mm2]  Plocha pr]Uezu válce zvoleného PHM pomocné kleštiny 
FphPK  [N]  Výsuvná síla PHM pomocné kleštiny od jmenovitého tlaku 

Tab. 7 VyrábEné rozmEry ZH2 v [mm][40]. 
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5 KONSTRUKČNÍ TEŠENÍ RÁMU 
 

5.1 VÝŠKA RÁMU 
Navržená výška rámu musí být dostačující pro umístEní hlavních kleštin mezi pouzdra čepu. 

Zvolené hodnoty: HP = 49 mm 
   HNHK = 236 mm 茎眺 噺 に ゲ 茎牒 髪 茎朝張懲 噺 に ゲ ねひ 髪 にぬは 兼兼 噺 ぬぬね 兼兼 (39)  

Kde: 

HP  [mm]  Výška pouzdra čepu hlavní kleštiny 
HNHK  [mm]  Výška náboje hlavní kleštiny 
HR  [mm]  Výška rámu 

Vypočtená výška rámu je v rámci zajištEní potUebného uložení volena s požadovanou 
odchylkou. 

5.2 ŠÍTKA RÁMU 
Navržená šíUka rámu musí být dostačující pro pohyb PHM hlavních kleštin, táhla a hlavních 
kleštin v rámové části. 

Zvolené hodnoty: LČ = 50 mm 
   TKK = 136,5 mm 激眺 噺 詣 髪 劇懲懲 噺 のど 髪 なぬは┸の 兼兼 噺 なぱは┸の 兼兼 蝦 惨伺残蚕仔伺 にひの┸の 兼兼 (40)  

Kde: 

Obr. 26 Návrh výšky rámu. 
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LČ [mm]  Vzdálenost čepu od okraje rámu 
TKK [mm]  PolomEr trajektorie konce hlavní kleštiny 
WR [mm]  ŠíUka rámu 

Vypočtená šíUka rámu je volena s rezervou kv]li zajištEní pUipojení hadic hydraulického 
obvodu k PHM a lepšího pUístupu k maznicím. 

5.3 DÉLKA RÁMU 
Navržená délka rámu je vypočtena jako tEtiva kruhové úseče, tvoUená konstrukčním 
polomErem kleštin a stUedovým úhlem. 

詣眺 噺 に ゲ 堅懲 ゲ     岾糠に峇 噺 に ゲ ぬにの ゲ    磐なにどに 卑兼兼 噺 のはに┸ひ兼兼 蝦 惨伺残蚕仔伺 のばに 兼兼 
(41)  

Kde: 

LR [mm]  Délka rámu 

 

Obr. 27 Návrh šíUky rámu. 

Obr. 28 Návrh délky rámu. 
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6 NÁVRH ROTÁTORU 
Klíčovým parametrem pro správný výbEr rotátoru je jeho nosnost. Lotyšská firma Baltrotors 
vyrábí rotátory s širokým výbErem nosností; pro mé zadání jsou dostačující ty s nosností 
nejnižší a to v rozsahu 1-3 tuny. Vzhledem k požadované nosnosti kácecí hlavice a hmotnosti 
hlavice samotné není možné užití rotátoru s nosností do jedné tuny a tak je vybrán rotátor z 3 
tunové Uady.  

HYDRAULICKÉ ROTÁTORY BALTROTORS – 3 TUNOVÁ TADA 

Je jednou z nejvíce populárních produktových Uad společnosti Baltrotors. Hydraulické 
rotátory nacházející se v této kategorii patUí mezi “menší” typy rotátor]. Jejich praktické 
uplatnEní je velice široké. Lze je rozdElit na 3 základní skupiny dle typu montáže: 

 HUídelové rotátory - pracovní pUíslušenství se pUipevOuje na rotátor nasunutím na 
hUídel (spodní část) a zajištEním čepem. 

 PUírubové rotátory - pracovní pUíslušenství se pUipevOuje na rotátor prostUednictvím 
pUíruby – “na šrouby” (spodní část). 

 Rotátory s pevnou montáží - hydraulický rotátor je pevnE pUipevnEn šrouby jak k 
pracovnímu pUíslušenství, tak i ke konstrukci hydraulické ruky [42].  

Vzhledem k požadovaným parametr]m volím pUírubový rotátor GR3PF [Obr. 29] 
s technickými specifikacemi dle [Tab. 8]. Rotátor splOuje požadované maximální statické i 
dynamické zatížení a typ uchycení. 

 
Tab. 8 Technická specifikace pUírubového rotátoru GR3PF [42]. 

Rotace [-] Neomezená 
Max. axiální zatížení statické (nosnost)  [kN(kg)] 30 (3058) 
Max. axiální zatížení dynamické (nosnost pUi rotaci) [kN(kg)] 15 (1529) 
Točivý moment pUi 25 MPa  [N.m] 800 
Doporučený pr]tok oleje  [l.min-1] 20 
Hmotnost [kg] 20,5 

Obr. 29 PUírubový rotátor GR3PF [42]. 
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ZÁVDR 
V úvodu práce byl zpracován pUehled existujících typ] tEžebních hlavic, které se podaUilo 
vyhledat. Hlavice byly rozdEleny dle typu využití a dále byl vypracován pUehled používaných 
částí, ústrojí a pUipojovacích prvk]. 

Po prozkoumání trhu s káceními hlavicemi s podobnými technickými parametry se se 
zadáním práce nejvíce shodoval model Naarva E25 firmy Pentin Paja, který byl 
z konstrukčního hlediska inspirací. Vybrané pracovní části byly voleny s ohledem k zadaným 
parametr]m. 

Ve výpočtové části byly nejprve navrženy rozmEry hlavních uchopovacích kleštin. Výpočet 
vycházel ze zadaného pr]mEru Uezu daného kleštinami. NáslednE byl ze skutečného pr]Uezu 
kleštin vypočten konstrukční polomEr kleštiny. Na základE zatížení od požadované nosnosti 
byl vypočten a vybrán pUímočarý hydromotor ZH2 zavírání hlavních kleštin z katalogu firmy 
Hydraulics. Kleština byla v dalším výpočtu kontrolována na ohyb v nEkolika pr]Uezech. 
V pokračování výpočtové části byl navržen pUímočarý hydromotor štípacího nože vzhledem 
ke tvrdosti štípaného materiálu a následnE také hydromotory zavírání pomocných kleštin. 
V následující části byly navrženy hlavní rozmEry rámu hlavice tak, aby byla jednoduchá 
výmEna jednotlivých díl], dobrý pUístup k maznicím a dostatek prostoru pro hadice 
hydraulického systému a pohyb jednotlivých částí v prostoru rámu. V poslední části byl 
navržen a vybrán pUírubový rotátor z katalogu firmy Baltrotors. 

Výkresová dokumentace sestavení a vybraných částí dle zadání vedoucího práce byla 
vypracována ze 3D model] v programu Autodesk Inventor Profesional a vložena do pUíloh. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL¥ 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL¥ 

B [mm] Zvolená tlouš[ka kleštiny 

BŠN [mm] Tlouš[ka štípacího nože 

dK [m] Pr]mEr Uezu daný kleštinami 

dphMIN [mm] Minimální pr]mEr válce PHM hlavních kleštin 

dphPKMIN [mm] Minimální pr]mEr válce PHM pomocné kleštiny 

dphPKSK [mm] Pr]mEr válce zvoleného PHM pomocné kleštiny 

dphSK [mm] Pr]mEr válce zvoleného PHM hlavních kleštin 

dphŠNMIN [mm] Minimální pr]mEr válce PHM štípacího nože 

dphŠNSK [mm] Pr]mEr válce zvoleného PHM štípacího nože 

Fax [N] Reakční síla na čepu A ve smEru osy x 

Fay [N] Reakční síla na čepu A ve smEru osy y 

Fd [N] Síla, kterou p]sobí dUevo na konec kleštiny 

Fph [N] Minimální potUebná síla PHM hlavních kleštin 

FphDOV [N] Dovolená výsuvná síla 

FphPK [N] Výsuvná síla zvoleného PHM pomocné kleštiny od jmenovitého tlaku 

FphSK [N] Výsuvná síla zvoleného PHM hlavních kleštin od jmenovitého tlaku 

FphŠN [N] Výsuvná síla zvoleného PHM štípacího nože od jmenovitého tlaku 

FPK [N] Minimální potUebná síla PHM pomocné kleštiny 

FŠN [N] Minimální potUebná síla k pUeštípnutí maximálního pr]mEru materiálu 

g [m.s-2] Gravitační zrychlení 

HI [mm] Minimální šíUka kleštiny v místE I 

HK [mm] Konstrukční šíUka kleštiny 

HNHK [mm] Výška náboje hlavní kleštiny 

HP [mm] Výška pouzdra čepu hlavní kleštiny 

HR [mm] Výška rámu 

HŠN [mm] ŠíUka štípacího nože 

k0 [-] Souhrnný součinitel naplnEní 

k1 [-] Koeficient zaplnEní 

k2 [-] Koeficient plnEní 

L1 [mm] Kolmá vzdálenost mezi čepem A a zatížením hlavní kleštiny 

L2 [mm] Kolmá vzdálenost mezi čepem A a silou PHM hlavních kleštin 

L3 [mm] Kolmá vzdálenost síly Fd od uložení hlavní kleštiny 
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LČ [mm] Vzdálenost čepu hlavní kleštiny od okraje rámu 

ldMAX [m] Maximální délka nabíraného dUeva 

LP1 [mm] Kolmá vzdálenost mezi čepem B a zatížením pomocné kleštiny 

LP2 [mm] Kolmá vzdálenost mezi čepem B a silou PHM pomocné kleštiny 

LR [mm] Délka rámu 

md [kg] maximální nosnost hlavice 

MoI [N.m] Ohybový moment v místE Uezu I 

p [Pa] Jmenovitý tlak hydraulického obvodu 

Qd [N] Zatížení od dané nosnosti 

Qo [l.min-1] Objemový pr]tok oleje v PHM hlavních kleštin 

RI [mm] PolomEr stUedu kleštiny v místE Uezu I 

rK [m] Konstrukční polomEr kleštin 

SK [m2] Obsah kruhu 

SKU [m2] Obsah kruhové úseče 

Sph [mm2] Plocha pr]Uezu válce PHM hlavních kleštin  

SphPK [mm2] Plocha pr]Uezu válce PHM pomocné kleštiny 

SphPKSK [mm2] Plocha pr]Uezu válce zvoleného PHM pomocné kleštiny 

SphSK [mm2] Plocha pr]Uezu válce zvoleného PHM hlavních kleštin 

SphŠN [mm2] Plocha pr]Uezu válce PHM štípacího nože 

SphŠNSK [mm2] Plocha pr]Uezu válce zvoleného PHM štípacího nože 

SSK [m2] Skutečný pr]Uez kleštin 

SŠN [mm2] NejvEtší plocha nože pronikající štípaným materiálem 

ST [m2] Teoretický pr]Uez kleštin 

TKK [mm] PolomEr trajektorie konce hlavní kleštiny 

tOK [s] Čas otevUení hlavních kleštin 

Vd [m3] Objem nabíraného dUeva 

Vo [mm3] Objem oleje v PHM hlavních kleštin 

vp [m.s-1] Rychlost pístu 

vpMAX [m.s-1] Maximální dovolená rychlost pístu 

WoI [mm3] Modul pr]Uezu v ohybu v místE I 

WR [mm] ŠíUka rámu 

Z [mm] Zdvih PHM hlavních kleštin 

g [°] StUedový úhel 
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とd [kg.m-3] Hustota čerstvého dUeva 

jd [MPa] Tvrdost vybraného dUeva 

jDOV [MPa] Dovolené míjivé napEtí v ohybu pro materiál 11 523 

fI [°] Úhel v Uezu I 
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SEZNAM PTÍLOH 
P1 PUehled technických parametr] harvestorových hlavic vybraných výrobc] 

 1 list formátu A4  P1 

P2 Sestavný výkres kácecí hlavice 

 1 list formátu A1  01-BP/PR-00 

P3 Podsestavný výkres rámu hlavice 

 1 list formátu A1  01-BP/PR-01 

P4 Detailní výkres čepu táhla 

 1 list formátu A3  03-BP/PR-11.1 

P5 Detailní výkres levé hlavní kleštiny 

 1 list formátu A4  04-BP/PR-03.1 


