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ABSTRAKT, KLÍ ČOVÁ SLOVA 

ABSTRAKT  

Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a vlastní koncepci strojního zařízení pro údržbu 
příkopů. Zařízení je řešeno jako nástavba obslužného stroje. Práce je zaměřena na 
konstrukční zpracování vybraného celku. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
kladívkové nože, cepová hřídel, zavěšení nože, závěs 

ABSTRACT  

This thesis deals with the design concept and custom machinery for the maintenance of 
ditches. The device is designed as a machine operator extension. This work focuses on the 
design of the selected processing unit. 

KEYWORDS 
hammer knives, flail shaft, hanging knife, hinge 
 



BRNO 2012 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE  

Lukeštík, P. Strojní zařízení pro letní údržbu příkopů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 
Fakulta strojního inženýrství, 2012. 46 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Jaroslav Kašpárek, 
Ph.D. 

 



BRNO 2012 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  

Prohlašuji, že tato práce je mým původním dílem, zpracoval jsem ji samostatně pod vedením 
Ing. Jaroslava Kašpárka, Ph.D. a s použitím literatury uvedené v seznamu. 

 

V Brně dne 25. května 2012 …….……..………………………………………….. 

Přemysl Lukeštík 



 



BRNO 2012 

 

 

PODĚKOVÁNÍ  

 

PODĚKOVÁNÍ  

Děkuji tímto panu Ing. Jaroslavu Kašpárkovi, Ph.D. za cenné rady a připomínky při 
vypracování této bakalářské práce. Dále chci poděkovat rodičům a přátelům za podporu při 
studiu na vysoké škole. 

 

 

 

 



 



BRNO 2012 

 

   11 
 

OBSAH 

OBSAH  

Úvod ......................................................................................................................................... 13 

1 Rešeršní přehled ............................................................................................................... 14 

1.1 Používaná strojní zařízení .......................................................................................... 14 

1.1.1 Zadně agregované .............................................................................................. 14 

1.1.2 čelně agregované ................................................................................................ 15 

1.1.3 Postranní ............................................................................................................. 16 

1.2 Způsob pohonu cepové hlavy .................................................................................... 16 

1.3 Rozdělení cepových hřídelů ...................................................................................... 17 

1.3.1 Supercut .............................................................................................................. 17 

1.3.2 Multicut .............................................................................................................. 18 

1.3.3 Omega ................................................................................................................ 18 

1.4 Rozdělení nožů .......................................................................................................... 19 

2 Výběr varianty a pracovních částí .................................................................................... 21 

3 Konstrukční řešení ............................................................................................................ 23 

3.1 Kontrola kladívkového nože ...................................................................................... 23 

3.1.1 Výpočet střižné síly ............................................................................................ 23 

3.2 Návrh a kontrola zavěšení nože ................................................................................. 23 

3.2.1 Výpočet dostředivé (odstředivé) síly .................................................................. 24 

3.2.2 Kontrola zavěšení nože ...................................................................................... 24 

3.3 Výpočet svaru zavěšení nože ..................................................................................... 25 

3.4 Návrh a kontrola cepové hřídele ................................................................................ 27 

3.4.1 Výpočet reakcí .................................................................................................... 28 

3.4.2 Výpočet ohybového momentu ........................................................................... 28 

3.4.3 Výpočet napětí v ohybu ...................................................................................... 28 

3.4.4 Výpočet napětí ve smyku ................................................................................... 29 

3.4.5 Výpočet redukovaného napětí ............................................................................ 29 

3.5 Návrh a kontrola ložisek ............................................................................................ 30 

3.5.1 Výpočet zatížení ložiska ..................................................................................... 30 

3.5.2 Trvanlivost ložiska ............................................................................................. 32 

3.6 Návrh a výpočet pružné spojky ................................................................................. 32 

3.6.1 Výpočet střižné síly čepu spojky ........................................................................ 33 

3.6.2 Výpočet obvodové síly na čepu ......................................................................... 33 

3.6.3 Kontrola pera ...................................................................................................... 34 

3.7 Návrh a kontrola čepu závěsu .................................................................................... 35 

3.7.1 Výpočet sil na závěsu ......................................................................................... 35 



BRNO 2012 

 

   12 
 

OBSAH 

3.7.2 Kontrola čepu závěsu ......................................................................................... 36 

3.8 Kontrola šroubů závěsu ............................................................................................. 37 

3.8.1 Výpočet síly namáhající šroub ........................................................................... 37 

3.8.2 Výpočet napětí v tahu ......................................................................................... 38 

3.8.3 Výpočet napětí ve střihu ..................................................................................... 38 

Závěr ......................................................................................................................................... 39 

Seznam použitých zkratek a symbolů ...................................................................................... 43 

Seznam příloh ........................................................................................................................... 46 



BRNO 2012 

 

   13 
 

ÚVOD 

ÚVOD 
Tato bakalářská práce popisuje konstrukční řešení příkopové sekačky, které jsou v dnešní 
době nejčastěji využívány správou komunikací při obnově příkopů a krajnic. Jedná se 
především o mulčování náletového porostu, který zabraňuje odvodnění silničního tělesa a 
motoristům v dobrém výhledu. Mulčování je ekologická úprava půdních povrchů, kde 
dochází k rozdrcení rostlinných zbytků a zkulturnění příkopů podél cest. Příkopové sekačky 
můžeme rozdělit do skupin podle charakteristických konstrukčních prvků. Základní rozdělení 
vychází z konfigurace osy rotace pracovní části (cepové hřídele). V komunální sféře hovoříme 
o provedení s horizontální (vodorovnou) osou rotace. Stroje s vertikální (svislou) osou rotace 
jsou moderním trendem zejména v zemědělství při zapravování posklizňových zbytků. 

 

 

 

 

Obr. 1: Strojní zařízení pro letní údržbu příkopů [5].   
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REŠERŠNÍ PŘEHLED 

1 REŠERŠNÍ PŘEHLED 
 

1.1 POUŽÍVANÁ STROJNÍ ZAŘÍZENÍ 
Pro údržbu příkopů se používají různá nástavbová strojní zařízení. Současní výrobci nabízí 
několik technických provedení. 

 

1.1.1 ZADNĚ AGREGOVANÉ  

Příkopové sekačky zadně nesené [Obr. 3] jsou nejčastěji používané kvůli snadnému připojení 
na tříbodový závěs zadní hydrauliky traktoru [Obr. 2]. 

  

Tab. 1: Přehled technických parametrů výrobce BERTI [7], McConnel [8] a LAGARDE [9]. 

Výrobce Model 

Max. 
vodorovný 
pracovní 

dosah 
ramene 

(m)  

Pracov-
ní záběr 

(m) 

Min. 
požadavek 
na výkon 
traktoru 
(kW)  

Náklon 
žací 

hlavy 
(°)  

Počet 
nožů  

Požadované 
otáčky 
hřídele 

(ot./min-1)  

Hmotnost 
(kg)  

BERTI FB/T660 6,60 1,20 75 245 40 Y 540 1200 
McConnel PA 180 5,50 1,50 56 245 28 540 1660 

LAGARDE Vega II 4,80 1,20 45 230 60 Y 540 1150 

Obr. 2:Tříbodový závěs [1]. 
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REŠERŠNÍ PŘEHLED 

 

Obr. 3:Zadně nesené příkopové sekačky[8]. 

 

 

1.1.2 ČELNĚ AGREGOVANÉ  

Čelně nesené příkopové sekačky [Obr. 4] jsou díky lepšímu výhledu obsluhy snadněji 
ovladatelné. Nevýhodou je nutnost předního tříbodového závěsu a předního vývodového 
hřídele. 

 

  

Obr. 4:Čelně nesené příkopové sekačky [8]. 
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1.1.3 POSTRANNÍ 

Malé vyložení pracovní části od nosiče [Obr. 5]. Nevhodnost použití při vysékání krajnic se 
svodidly.  Přímý náhon cepové hlavy kardanem. Odpadá použití nezávislé hydrauliky. 

  

1.2 ZPŮSOB POHONU CEPOVÉ HLAVY  
Řemenem: 

Hydromotor nebo kardan pohání kladku a ta přes řemen cepovou hřídel [Obr. 6]. Při 
přetížení dojde k prokluzu řemene a zabrání se poškození zařízení.  

 

 

Obr. 5:Postranní příkopové sekačky [10]. 

Obr. 6: Pohon cepové hřídele řemenem [11]. 
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Hydromotorem:  

Hydromotor je napřímo připojen k cepové hřídeli [Obr. 7]. Odpadá konstrukční řešení 
kladek. Ochrana proti přetížení hydromotoru je zajištěna pojistným ventilem.  

 

1.3 ROZDĚLENÍ CEPOVÝCH HŘÍDELŮ 
[13] 

1.3.1 SUPERCUT 

� dvouplášťová cepová hřídel 
� pracovní záběr 1,20 m 
� spirálovitě umístěné kladívkové nože 
� na trávu a křovinaté porosty do průměru 40 mm 
� přímý náhon cepové hřídele zubovým hydromotorem 

 

Obr. 7: Pohon cepové hlavy hydromotorem [12]. 

Obr. 8: Cepová hlava Supercut [15]. 
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1.3.2 MULTICUT 

� těžké provedení dvouplášťové cepové hřídele 
� pracovní záběr 1,20 – 1,50 m 
� spirálovitě umístěné kladívkové nože 
�  na trávu a křovinaté porosty do průměru 40 mm 
� přímý náhon cepové hřídele zubovým hydromotorem 

 

1.3.3 OMEGA 

� těžké provedení cepové hřídele 
� pracovní záběr 1,20 m 
� omega nože umístěny střídavě ve dvou řadách 
� přímý náhon cepové hřídele zubovým hydromotorem přes hvězdicovou spojku 

 

Obr. 9: Cepová hřídel Multicut [16]. 

Obr. 10: Cepová hřídel Omega [17]. 
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1.4 ROZDĚLENÍ NOŽŮ 
[14] 

Univerzální kladívkové nože: 

� houževnatý materiál 
� pohyblivě zavěšen na ocelovém oku, tím se předejde jeho poškození 
� na trávu a křovinaté porosty do průměru 35 mm-50 mm 

 
 

Kladívkové „Y“ nože:  

� oboustranné ostří 
� kompletně otočné kolem zavěšení 
� výborný mulčovací efekt 

 

  

Obr. 11: Univerzální nůž [18]. 

Obr. 12: ,,Y" nůž [19]. 
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Kladívkové „T“ nože:  
� oboustranné ostří 
� kompletně otočné kolem zavěšení 
� pevnější provedení 
� kvalitní střih trávy a křovinatých porostů do průměru 50 mm 

 
Kladívkové profi nože: 

� jednostranné ostří 
� na trávu a křovinaté porosty do průměru 45 mm 
� vysoká životnost 
� pro cepové hřídele Supercut a Multicut 

Omega nože: 

� oboustranné ostří 
� na trávu a křovinaté porosty do 100 mm 
� kompletně otočné kolem zavěšení 
� pro cepové hřídele Omega 

 

 

Obr. 13: ,,T" nože[20]. 

Obr. 14: Profi nože[21]. 

Obr. 15: Omega nůž [22]. 
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VÝBĚR VARIANTY A PRA COVNÍCH ČÁSTÍ 

2 VÝBĚR VARIANTY A PRACOVNÍCH ČÁSTÍ 
V této bakalářské práci se zabývám konstrukčním zpracováním pouze žací části stroje [Obr. 
16]. Tato může být připojena k univerzálnímu závěsu jak zadně neseného ramena, tak i čelně 
neseného. 

 

Zadané technické parametry: 

� jmenovitý výkon obslužného stroje: do 90kW 
� typ pohonu: hydrostatický   
� pracovní tlak: dle výběru obslužného stroje v dané výkonové třídě 

 

Výběr pracovních částí: 

Na základě vstupních parametrů jsou vybrány základní pracovní součásti. 

� Cepová hřídel Multicut:  

Jedna z nejběžněji používaných cepových hřídelů pro středně výkonné příkopové sekačky. 
Použití zejména pro širší pracovní záběry a díky tuhému zavěšení nožů můžeme mulčovat i 
křovinaté porosty do průměru 40mm. 

 

Obr. 17: Cepová hřídel Multicut [16]. 

Obr. 16: Žací část stroje [23]. 
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� Kladívkové profi nože: 

Jsou vhodné pro cepové hřídele Supercut a zvolenou cepovou hřídel Multicut. Vyrábí se 
v několika provedení. Uvažujeme jednosměrné pracovní otáčení, proto volím kladívkový nůž 
s jednostranným ostřím.  

 

 

� Hydromotor: 

Z důvodu případného navinutí nežádaného předmětu na otáčející se cepovou hřídel je zvolen 
reverzní zubový hydromotor [Obr. 19] dle katalogu firmy Jihostroj [24]. Při provozu může 
nastat malé radiální a axiální zatížení hydromotoru a proto je volen hydromotor 
s předřazeným ložiskem, které tyto síly zachytí a nedojde k poškození hydromotoru.   

Základní parametry hydromotoru: 

� Označení:    TM3-25 B-R1 C4-S M05-V.001 
� Jmenovitý geometrický objem:  Vg=25 cm3  
� Maximální otáčky:    n=2800 min-1 
� Vstupní tlak:    p=180 bar 
� Jmenovitý výkon:   Pn=9,52 kW 
� Jmenovitý krouticí moment:  M=64,46 Nm  

Obr. 19: Zubový hydromotor firmy Jihostroj 

Obr. 18: Kladívkové nože [21] 
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3 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 

3.1 KONTROLA KLADÍVKOVÉHO NOŽE  
Zvolený kladívkový nůž [Obr. 20 a)] je vyroben z oceli na odlitky 42 2709.1. Tento nůž je 
kontrolován na střih v jeho nejužším místě [Obr. 20 b)]. Tato ocel má pevnost v tahu  
��.�� � 120 �� [25]. 

 

Obr. 20: a) kladívkový nůž  b) silové působení 

3.1.1 VÝPOČET STŘIŽNÉ SÍLY 

�� � �� · ��� 

dovolené napětí ve smyku pro oceli na odlitky ��� � ��,�� � 120 �� 

�� � � · � � 398,2���  … kde: šířka nože v kritickém místě � � 34�� 
                                                      tloušťka nože v kritickém místě � � 11,7�� 
potom 
�� � 389,2 · 120 � 9340,8    

(1)  

3.2 NÁVRH A KONTROLA ZAV ĚŠENÍ NOŽE 
Kladívkový nůž je volně zavěšen na šroubu M12x70 mezi dvěma zavěšeními. 
Materiál zavěšení je volen 11523.0.  

Obr. 21: a) zavěšení nože  b) působení sil na zavěšení 
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3.2.1 VÝPOČET DOSTŘEDIVÉ (ODSTŘEDIVÉ) SÍLY 

�!" � �# · $ · %�       hmotnost nože �# � 0,447 &'; rameno $ � 0,085� 

úhlová rychlost 

% � 2 · ) · * 

% � 2 · ) · 2800
60 � 293,2 $, · �-. 

potom 

�!" � 0,447 · 0,085 · 293, 2� � 3266,3   

(2)  

 

3.2.2 KONTROLA ZAVĚŠENÍ NOŽE  

Výsledná síla v místě zavěšení nože: 

�/,0 � 1��� 2 �!3
�        

potom 

�/,0 � 49340,8� 2 3266,3� � 9895,4         

�� � 9340,8     dle výpočtu (1)  
�!" � 3266,3   dle výpočtu (2) 

(3)  

Střižné napětí v místě zavěšení nože: 

��" � 56,"
7" 8 ��"                        dovolené střižné napětí dle [25]��" � 60�� 

plocha v kritickém místě je 

 �0 � 9:; < =;> · ?; � 90,0364 < 0,013> · 0,008 � 1,95 · 10-@�� 

šířka v kritickém místě :; � 36,4�� 

průměr díry =0 � 13�� 

tloušťka plechu zavěšení ?; � 8�� 

potom 

��" � �/,0
�0

� 9895,4
1,95 · 10-@ � 50,7�� A ��" � 60�B 

 (4)  
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3.3 VÝPOČET SVARU ZAVĚŠENÍ NOŽE 
Pro zjednodušení případu uvažujeme statické namáhání silou působící od kladívkového nože. 
Počítáme tedy smykové napětí související s posouvající silou a tahové napětí působící od 
odstředivé síly. Výpočet je proveden dle [28]. 

 

Obr. 22: Silové zatížení svaru 

Výpočet délky svaru: 

CD/ � ) · =.360°F
� ) · 102

360°100°
� 89�� 

délka svaru je volena CD/ � 75�� 

(5)  

 

Plocha účinného průřezu svaru: 

�D/ � 1,414 · G · CD/ � 1,414 · 4 · 75 � 424,2 ��� 

výška svaru volena G � 4�� 

(6)  

 

Tahové napětí odstředivou silou: 

�H � �!"
�D/

          kde odstředivá síla dle výpočtu 92> �!" � 3266,3    

�H � 3266,3
424,2 � 7,7 ��           

(7)  
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Smykové napětí od posouvající síly: 

�D � ��
�D/

� 9340,8
424,2 � 22 �� 

síla �� � 9340,8   dle výpočtu (1) 

(8)  

 

Návrhová únosnost koutového svaru: 

Podle srovnávacího napětí se posuzuje únosnost koutového svaru pro obě složky napětí, které 
musí současně vyhovět oběma následujícím podmínkám: 

4�D� 2 3 · �D� 8 Z[
F\ · ]^\

 

mez pevnosti svaru dle [28] Z[ � 360�� 

součinitel korelace pro koutové svary F\ � 0,8 

dílčí součinitel spolehlivosti svarových spojů ]^\ � 1,5 

potom 

47,7� 2 3 · 22� 8 360
0,8 · 1,5 

38,76 �� A 300 �� 

(9)  

 

druhá podmínka: 

�D 8 Z[
]^\

 

7,7 �� 8 240 �� 

(10)  

Únosnost koutového svaru splňuje obě podmínky s dostatečnou bezpečností.  
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3.4 NÁVRH A KONTROLA CEPOVÉ H ŘÍDELE 
Základní parametry vybírám podle běžně vyráběných příkopových sekaček. Šířku pracovního 
záběru volím 1,20 metru. Nože uloženy ve dvou šroubovicích, z důvodu lepšího vyvážení 
cepové hřídele, v počtu 24 kusů [Obr. 23].  

 

Obr. 23: Cepová hřídel 

 

 

Volba materiálu: 

Materiál je volen 11 523.0. Jedná se o konstrukční ocel se zaručenou svařitelností, vhodnou 
pro staticky a dynamicky namáhané svařované trubkové součásti.  
Mez pevnosti _`,ab# � 333 �� 

Dle zatížení hřídele [Obr. 24] nejprve vypočítáme síly v podporách a poté ohybový moment 
hřídele. Uvažujeme ohyb za rotace. 

 

 

 

 

 

Obr. 24: Silová rovnováha cepové hřídele 
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3.4.1 VÝPOČET REAKCÍ  

Výpočet sil ve vazbách pomocí momentové rovnováhy. 

�c · :
2 � �d · :

2  e  �c � �d 

�d · : � fg,h · :
2   e �d � fg,h · :2 

:     
délka cepové hřídele L=1,236 m 

hmotnost cepové hlavy �g,h � 44 &' 

zatížení cepové hlavy  fg,h � �g,h · ' � 44 · 9,81 � 431,6     

potom 

�d � 431,6 · 1,2362
1,236 � 215,8   

(11)  

 

3.4.2  VÝPOČET OHYBOVÉHO MOMENTU 

  

3.4.3 VÝPOČET NAPĚTÍ V OHYBU 

�i � �ijkl
m�

 

m� � ) · 9=.@ < =�@>
32 · =.

� ) · 90,102@ < 0,088@>
32 · 0,102 � 4,64 · 10-n �o 

kde dle [25] zvolena bezešvá trubka D1=102mm a D2=88mm [Obr. 25] 

 

(13)  

�ijkl � �d · :
2 � 215,8 · 1,236

2 � 133,4  � 
(12)  

Obr. 25: Průřez cepové hřídele 
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potom 

�i � �ijkl
m�

� 133,4
4,64 · 10-n � 2,87 �� 

 

3.4.4 VÝPOČET NAPĚTÍ VE SMYKU 

�� � ��
m�

 

m� � ) · 9=.@ < =�@>
16 · =.

� ) · 90,102@ < 0,088@>
16 · 0,102 � 9,29 · 10-n �o 

potom 

�� � ��
m�

� 64,46
9,29 · 10-n � 0,69 �� 

 

(14)  

3.4.5 VÝPOČET REDUKOVANÉHO NAPĚTÍ 

�p`! � 1��� 2 3��� � 42,87� 2 3 · 0,69� � 3,1 �� A �� � 111 �� 

dovolené napětí  

�� � _`,ab#
& � 333

3 � 111 ��      kde bezpečnost k mezi kluzu volím & � 3 

(15)  

Z výpočtů vychází, že cepová hřídel je dostatečně naddimenzovaná a může odolávat vyššímu 
vnějšímu dynamickému zatížení, které nebylo ve výpočtu uvažováno. 
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3.5 NÁVRH A KONTROLA LOŽISEK  
Volím uložení cepové hřídele do ložiskové jednotky s kuličkovým ložiskem YAR 208-2F a 
přírubovým tělesem FY 508 M od firmy SKF [26]. Tato ložisková jednotka spolu s ložiskem 
Y dokáže vyrovnat středně velké montážní nepřesnosti a používá se zejména v náročných 
podmínkách u zemědělské a stavební techniky. 

Základní parametry: 
Vnitřní průměr  dlož=40 mm 
Dynamická únosnost  C=30,7 kN 
Statická únosnost:  Co=19 kN 
Maximální otáčky:  nl=4800 min-1 
Hmotnost lož. jednotky: mlož=1,8 kg 
Mezní únavové zatížení Pu=800N 

 

3.5.1 VÝPOČET ZATÍŽENÍ LOŽISKA  

Vzhledem k možné pracovní pozici příkopové sekačky je ložisko zatíženo radiální, ale i 
axiální silou vlastní váhy cepové hlavy. 

Obr. 27: Působení sil na ložisko 

 

Obr. 26: Ložisková jednotka SKF [26] 
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Radiální síla působící na nůž od krouticího momentu [Obr. 27] 

�̂ � ��
u � 64,46

0,15 � 429,7   

tuto sílu bereme jako reakční sílu působící na ložisko 

�̂ � �v 

(16)  

 

Výsledná radiální síla: 

zatížení cepové hlavy fg,h � 431,6   (4) 

�w,v � 1fg,h� 2 �v� � 4431,6� 2 429,7� � 609   
(17)  

 

Ekvivalentní zatížení ložiska: 

Ložisko je zatíženo radiální silou FV,R (6) a axiální silou. Axiální sílu Fa uvažujeme jako 
vlastní váhu cepové hlavy, tedy případ, kdy příkopová sekačka je ve vertikální poloze. 

�x � fg,h � 431,6    dle výpočtu94> 

�w,v � 609   dle výpočtu96> 

 

potom ekvivalentní zatížení je: 

� � �w,v · y 2 �x · z     … kde X,Y dle tabulky SKF [26] 

� � 609 · 0,46 2 431,6 · 1,76 � 1039,8   

(18)  
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3.5.2 TRVANLIVOST LOŽISKA  

Prostředí, v němž pracuje ložisko, je uvažováno jako velmi znečištěné, a proto je volena 
účinnost 90%. Tomu odpovídá podle [26] součinitel . � 1. 

:.{h � . · |}
�~

o
· 10�

60 · * � 1 · |30700
1039,8~

o
· 10�

60 · 2800 � 153199 u�, 
(19)  

 

Ložisko je od výroby naplněno plastický mazivem vysoce odolným proti vodě a s dlouhou 
životností při působení vysokých zatíženích. Ložisko pracuje ve velmi znečištěném prostředí, 
proto je opatřeno standardním integrovaným těsněním a pogumovaným odstřikovacím 
kroužkem [Obr. 28], které jsou pro tyto podmínky konstruovány. Prostor mezi těsněním a 
kroužkem je vyplněn mazivem, které zajišťuje zvýšenou ochranu [26]. 

 

Obr. 28: Vícenásobná těsnění ložiska [26] 

 

3.6 NÁVRH A VÝPOČET PRUŽNÉ SPOJKY  
Pružná spojka je vložena mezi cepovou hlavou a hydromotor z důvodu pohlcení rázů a kmitů 
od cepové hřídele a tím chrání hydromotor proti poškození. Tato spojka je složena ze tří částí. 
Dvou kotoučů a pružného elementu [Obr. 29]. Pružný element je vyroben z polyuretanu, který 
se běžně používá pro tlumení rázů. 

 

 

  

Obr. 29: Pružná spojka 



BRNO 2012 

 

   33 
 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

3.6.1 VÝPOČET STŘIŽNÉ SÍLY ČEPU SPOJKY  

 

Obr. 30:Působení sil na spojce 

�Dč � �� · �č                        dle tabulek [25]�� � 60 �� 

�Dč � �� · ) · ,čD�
4                  kde průměr čepu dč� � 8�� 

�Dč � 60 ·
) · 8�

4
� 3015,9 N 

(20)  

 

 

3.6.2 VÝPOČET OBVODOVÉ SÍLY NA ČEPU 

�� �
�
$č

 

�� �
60,46

25
� 2418,4   

(21)  

 

Z výpočtu (23),(24) vyplývá, že spojka splňuje podmínku �� A �Dč tudíž nedojde k přestřižení 
čepu od krouticího momentu hydromotoru. 
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3.6.3 KONTROLA PERA  

 

� �
���

�. · �C� < ���
8 �� 

�� � 0,7 · 150 � 105 ��     …dle [27] 

hloubka drážky v náboji �. � 2,9�� 

délka pera lp=18mm 

šířka pera bp=8mm 

Síla působící na pero spojky: 

��� �
�

=D.
2

              kde průměr náboje spojky =D. � 30mm  

��� �
60,46
0,030

2

� 4030,6   

potom tlak na pero spojky: 

� �
4030,6

0,0029 · 90,018 < 0,008>
� 138,9 �� �  �� � 105 �� 

Výsledný tlak na pero přesahuje dovolenou hodnotu, proto volíme dvě pera.  

Potom tlak na jedno pero bude : 
�
2

� 69,5 �� A  �� � 105 �� 

 

(22)  
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3.7 NÁVRH A KONTROLA ČEPU ZÁVĚSU 
Poloha těžiště žací části [Obr. 31] byla zjištěna v programu CATIA.  

 

 

3.7.1 VÝPOČET SIL NA ZÁVĚSU 

Polohou těžiště určíme momentovou rovnováhu sil na závěsu [Obr. 32]. 

Výpočet síly F2: 

f ·  � �� · � e �� 

�� �
f · 

�
 

kde f � � · ' � 232 · 9,81 � 2275          hmotnost strojního zařízení � � 232 &' 

potom 

�� �
2275 · 0,272

0,158
� <3916   

(23)  

 

Obr. 31: Poloha těžiště 

Obr. 32: Působení sil na závěsu 
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Výpočet síly F1: 

f · 9 2 �> � �. · �  e �. 

�. �
f · 9 2 �>

�
 

�. �
2275 · 90,275 2 0,158>

0,158
� 6191,4   

(24)  

 

 

 

3.7.2 KONTROLA ČEPU ZÁVĚSU 

Střižné napětí čepu: 

�č0 �
��
�

7č"
8 ��č0            kde dle [25] ��č0 � 50 �� 

�č0 �

�.
2

) · �=� < ,� �
4

 

vnější průměr čepu závěsu D=40 mm 

vnitřní průměr čepu závěsu d=28,8 mm 

�č0 �

6191,4
2

) · 90,04� < 0,0288�>
4

� 5,1 �� A ��č0 � 50 �� 

(25)  
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3.8 KONTROLA ŠROUBŮ ZÁVĚSU 
Připevnění závěsu ke stroji [Obr. 33] je navrhnuto pomocí šesti šroubů M12x40 pevnostní 
třídy 8.8. Pro zjednodušení případu uvažujeme pouze statické zatížení šroubu. Šrouby jsou 
zatíženy tíhou žací části. Uvažujeme dva případy, horizontální a vertikální polohu žací části 
stroje. 

 

 

3.8.1 VÝPOČET SÍLY NAMÁHAJÍCÍ ŠROUB  

 

Obr. 34: Zatížení šroubů 

  

Obr. 33: Upevnění závěsu 
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Síla působící na šroub: 

f · C. � �š · C�  e  �š    kde tíha žací části f � 2275    dle (20) 

                                      délky ramen od těžiště C. � 508 ��; C� � 333 �� 

�š �
f · C.

C�
�

2275 · 508
333

� 3470,5   

(26)  

 

3.8.2 VÝPOČET NAPĚTÍ V TAHU  

 

Napětí v tahu: 

Napětí je počítáno pro nejvíce zatěžovanou dvojici šroubů [Obr. 34] 

�š �

�š
2

�D
A ��š     kde dovolené napětí v tahu dle �27� ��š � 213��  

  �š �
3470,52

83,4 � 20,8 �� A ��š � 213 �� 

výpočtový průřez šroubu dle [27, str.420] �D � 83,4��� 

(27)  

 

 

3.8.3 VÝPOČET NAPĚTÍ VE STŘIHU 

Pro tento případ uvažujeme stroj ve vertikální poloze. 

Napětí ve střihu:  

�š �
f2
�D

�A  ��š     kde dovolené napětí ve střihu dle �27� ��š � 260 ��     

�š �

f
2

�D

�

2275
2

 

83,4
� 13,6�� A  ��š � 260 �� 

 

(28)  

 

Z výpočtu (27), (28) vyplývá, že šrouby jsou dostatečně naddimenzovány a můžou odolávat 
vyššímu vnějšímu dynamickému zatížení, které nebylo ve výpočtu uvažováno. 
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ZÁVĚR 
 

 Cílem této bakalářské práce byl návrh a vypracování koncepce strojního zařízení pro 
údržbu příkopů. První kapitola se zabývá přehledem již používaných zařízení a jejich 
základních pracovních částí. V druhé kapitole byla zvolena varianta jednotlivých pracovních 
částí, kde některé komponenty byly vybrány z katalogů firem. Třetí kapitola se zabývá 
konstrukčním řešením zavěšení kladívkového nože, kontrolou kladívkového nože, výpočtem 
svaru zavěšení nože, cepové hřídele a výpočtem trvanlivosti ložisek jejího uložení. Dále pak 
byla navrhnuta vlastní pružná spojka z důvodu nevhodných rozměrů vyráběných spojek. 
V další části byl navržen a kontrolován čep závěsu a kontrola šroubů závěsu. 
 Aby bylo možné uvést zařízení do provozu, je nutné provést kontrolu opěrného válce, 
ložisek opěrného válce, připojovacích šroubů opěrného válce, celkovou pevnost krytu a jeho 
svarů. Aby nedošlo k poškození hydromotoru a rotujících částí, je hydraulický okruh chráněn 
pojistným ventilem. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 

a [m] vzdálenost polohy těžiště od čepu závěsu 

a1 [-] součinitel pracovního prostředí ložiska 

As [mm2] výpočtový průřez šroubu závěsu 

bp [m] šířka pera spojky 

b [m] vzdálenost polohy těžiště od čepu závěsu 

C [kN] dynamická únosnost ložiska 

Co [kN] statická únosnost ložiska 

D [m] vnější průměr čepu závěsu 

d [m] vnitřní průměr čepu závěsu 

D1 [mm] vnější průměr cepové hřídele 

D2 [mm] vnitřní průměr cepové hřídele 

dlož [mm] vnitřní průměr ložiska 

Ds1 [m] vnitřní průměr náboje spojky 

DZ [mm] průměr díry zavěšení 

F2 [N] síla na čepu závěsu 

FA [N] reakční síla ve vazbě cepové hřídele  

Fa [N] axiální síla působící na ložisko 

FB [N] reakční síla ve vazbě cepové hřídele 

Fb [N] střižná síla zavěšení 

Fbp [N] síla působící na pero spojky 

Fdz [N] dostředivá (odstředivá) síla nože 

Fk [N] střižná síla kladívkového nože 

FM [N] radiální síla působící na nůž 

Fo [N] obvodová síla na čepu spojky 

FR [N] reakční síla působící na ložisko 

Fsč [N] střižná síla čepu spojky 

fu [MPa] mez pevnosti svaru 

FV,R [N] výsledná radiální síla působící na ložisko 

Fv,z [N] výsledná síla v místě zavěšení nože 

G [N] tíhová síla 

g [m/s2] tíhové zrychlení 

Gc,h [N] zatížení cepové hřídele 
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h [m] rameno reakční síly 

l [mm] délka bočnice v kritickém místě 

L [m] délka cepové hřídele 

lp [m] délka pera spojky 

l1 [mm] vzdálenost těžiště od paty závěsu 

L10h [hod] trvanlivost ložiska 

l2 [mm] vzdálenost šroubu závěsu od paty závěsu 

lsv [mm] délka svaru zavěšení 

LZ [mm] šířka v kritickém místě zavěšení 

m [kg] hmotnost strojního zařízení 

M [Nm] jmenovitý krouticí moment 

mc,h [kg] hmotnost cepové hřídele 

mlož [kg] hmotnost ložiskové jednotky 

mn [kg] hmotnost nože 

MOmax [Nm] maximální ohybový moment cepové hřídele 

n [min-1] maximální otáčky hydromotoru 

nl [min-1] maximální otáčky ložiska 

P [N] ekvivalentní zatížení ložiska 

P [MPa] tlak na pero spojky 

PD [MPa] dovolený tlak pera spojky 

Pu [N] mezní únavové zatížení ložiska 

r [m] poloměr zavěšení nože 

rč [m] střižný poloměr čepu 

s [mm] minimální šířka kladívkového nože 

Sb [mm2] střižná plocha bočnice 

Sč [mm2] plocha čepu spojky 

Sčz [m2] plocha čepu závěsu 

Sk [mm2] střižná plocha kladívkového nože 

Ssv [mm2] plocha účinného průřezu svaru 

Sz [��� plocha kritického místa zavěšení 

t [mm] nejmenší tloušťka kladívkového nože 

t1 [m] hloubka drážky pera spojky 

TZ [mm] tloušťka plechu zavěšení 
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Wk [�o� modul průřezu v krutu cepové hřídele 

Wo [�o� modul průřezu v ohybu cepové hřídele 

z [mm] výška svaru 

F [°] úhel obvodu svaru 

F/ - součinitel korelace koutového svaru 

]^\ - součinitel spolehlivosti svarových spojů 

�� [MPa] dovolené napětí cepové hřídele 

��š [MPa] dovolené napětí v tahu šroubu závěsu 

�i [MPa] ohybové napětí cepové hřídele 

��.��
 [MPa] dovolená pevnost v tahu litiny 

�p`! [MPa] redukované napětí cepové hřídele 

�H [MPa] napětí v tahu svaru 

�š [MPa] napětí v tahu šroubu 

�č0 [MPa] střižné napětí čepu závěsu 

��č0 [MPa] dovolené napětí čepu závěsu 

�!� [MPa] dovolené střižné napětí kladívkového nože 

��š [MPa] dovolené napětí ve střihu šroubu závěsu 

��"
 [MPa] dovolené střižné napětí 

��"
 [MPa] střižné napětí v místě zavěšení nože 

�� [MPa] smykové napětí cepové hřídele 

�D [MPa] smykové napětí svaru 

�š [MPa] střižné napětí šroubu závěsu 

% [$, · �-.� úhlová rychlost 
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SEZNAM PŘÍLOH 

SEZNAM PŘÍLOH 
 

Mulčovač  FDS-3P/24-0  Výkres sestavení 

Kusovník  FDS-3P/24-0/K Seznam položek 

Cepová hřídel  FDS-3P/24-0/02 Výkres sestavení 

Hřídel hnaná  FDS-3P/24-0/02-1 Výrobní výkres 

Hřídel hnací  FDS-3P/24-0/02-2 Výrobní výkres 

Cepový válec  FDS-3P/24-0/02-3 Výrobní výkres 

Středící kroužek FDS-3P/24-0/02-4 Výrobní výkres 

Zavěšení  FDS-3P/24-0/02-5 Výrobní výkres 

 

 


