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ABSTRAKT 
 

Předmětem bakalářské práce je konstrukční návrh pracovního stolu, který bude 

zajišťovat zvedání kmenu a jejich transport do štípacího poloautomatu. Zvedání 

kmenu o hmotnosti 500 kg zajišťují zvedací ramena. Pak je kmen pomocí pásového 

dopravníku přesunut do štípacího poloautomatu. Konstrukční řešení rámu je navrhnuto 

tak aby odolávalo zatížení o velikosti 5000 N. Z pevnostní analýzy vyšla nejnižší 

bezpečnost k=1,2. Rám stolu lze snadno složit pomocí hydraulického válce. Díky tomu 

můžeme rám snadno připevnit za štípací poloautomat a převážet obě zařízení současně. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
 

Pracovní stůl, zvedací ramena, pásový dopravník, hydraulický válec 

 

 

ABSTRACT 
 

The subject of the bachelor thesis is the design of the working table, which will ensure 

the stem lifting and its transport to the splitting semi-automat. Lifting of stem with 

weight up to 500 kg is ensured by lifting arms. Then, the stem is moved to the splitting 

semi-automatic by means of a belt conveyor. The design of the frame is designed to 

withstand a load of 5000 N. The lowest security has k = 1.2 according to the strength 

analysis. The table frame can be easily folded using a hydraulic cylinder. Thanks to 

this we can easily mount the frame behind a splitter semi-automatic and transport both 

devices at the same time. 
 

KEY WORDS 
 

Working table, lifting arms, belt conveyor, hydraulic cylinder
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1  ÚVOD 
Úkolem této bakalářské práce je navrhnout pracovní stůl k zvedání kmenů stromu do 

maximálního průměru 450 mm, délky 3 m a maximální hmotnosti 500 kg. Pracovní 

stůl musí obsahovat dopravník, který bude sloužit k posunutí kmenů na dopravník 

štípače, kde se provádí dělení kmene. Pracovní stůl bude dodávat kmeny do štípacího 

poloautomatu, který bude převozný za traktorem. Z tohoto důvodu musí být stůl 

snadno složitelný a rozložitelný. Mechanické rameno pro připojení tohoto stolu ke 

štípači je součástí štípacího poloautomatu, proto není obsahem této práce. Ovládání 

tohoto stolu bude umístěno na štípači, a protože je štípací stroj zásadně řízen 

hydraulickými pohony tak i stůl musí byt řízen pouze hydraulickými systémy. 
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 
V současnosti existuje mnoho způsobu jak vyřešit podávání kmenů do štípačů. 

Důležitou roli v tom hraje především počet kusů, jejich velikost a místo kde se kmeny 

zpracovávají. 

 

2.1 NAVALOVACÍ STŮL 
Slouží k zvedání kmenů stromu do pracovní výšky (na úroveň podavače). Zvedání 

klád je zajištěno pomocí spojených ramen, která jsou poháněna hydraulickým válcem. 

Kmeny jsou pak do štípače posouvány ručně na válečkové trati. Stroj musí mít 

hydraulickou přípojku pro hydraulický válec.  Ovládání stolu se nachází na štípacím 

poloautomatu. [1] 

 

 
Obr. 1 Navalovací stůl [1] 

 

Výhodou stolu je jeho snadný transport. Pomocí hydraulického válce jej lze 

snadno složit a rozložit a převážet pomocí traktoru přímo za štípacím poloautomatem. 

Toto řešení je vhodné zejména pro lehké kmeny a malé množství kmenů. 

 

2.2 NAVALOVACÍ STŮL S POHONEM 
Slouží k zvedání kmenů stromu do pracovní výšky (na úroveň podavače) a posouvá 

tyto kmeny dále do štípače. Zvedání klád je zajištěno pomocí spojených ramen, která 

jsou poháněna hydraulickým válcem. O posun kmenů do štípače se starají dva hnací 

válce, které lze synchronizovat s podávacím pásem na dopravníku, což umožňuje lepší 

podávání. Tyto hnací válce jsou poháněny hydraulickým motorem. Stroj musí mít 

hydraulickou přípojku pro pohon hnacích válců a pro hydraulický válec. Stůl může být 

použít taky jako menší zásobník na kulatiny. Ovládání stolu se nachází na štípacím 

poloautomatu. [2] 
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Obr. 2 Navalovací stůl s pohonem [2] 

 

Důležitou vlastností stolu je jeho snadný transport. Pomocí hydraulického 

válce jej lze snadno složit a rozložit a převážet pomocí traktoru přímo za štípacím 

poloautomatem. Toto řešení je vhodné zejména pro těžší kmeny a větší množství 

kmenů. 

 

2.3 STOJAN S DOPRAVNÍKEM 
Tento stroj slouží především jako zásobník na kmeny. Nejprve se na příčný zásobník 

naloží několik kmenů. Kmeny v tomto případě musí byt naloženy pomocí jiného 

zařízení (traktor s čelním nakladačem, manipulátor, jeřáb). Kmeny jsou pak  

 

 
Obr. 3 Stojan s dopravníkem [3] 

 

posouvány k podélnému dopravníku pomocí řetězového pásu, který je poháněn 

hydraulickým motorem. Na konci tohoto dopravníku bývá také často umístěn dělič, 

který zajišťuje, aby se na podélný dopravník dostal pouze jeden kmen. O posun kmenů 

do štípače se starají dva hnací válce, které jsou přes řetězový převod poháněny 

hydraulickým motorem. Tyto hnací válce lze synchronizovat s podávacím pásem na 

dopravníku, což umožňuje lepší podávání. Stroj musí mít hydraulickou přípojku pro 

pohon obou hydraulických motorů. Ovládání může být mechanické nebo na rádiové 

dálkové ovládání. [3] 
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Výhodou je že kompletní sestavu může ovládat jediná osoba. Provedení 

podávacího stolu může být statické nebo v nadstavbě mobilní na vlastním podvozku. 

Oproti předchozím zařízením umožňuje jednodušší a rychlejší podávání klad do 

štípacího poloautomatu, čímž se zvyšuje kapacita samotného stroje.  

Nevýhodou je že neumožnuje zvedání kmenů ze země a je potřeba externího 

zařízení na doplňování zásobníku.  

 

2.4 KOMBINOVANÉ PODÁVÁNÍ KMENŮ - SPALTFIX S-360 
V předchozích případech byly vždy podávací zařízení umístěny samostatně zde je 

ovšem pevně spojen se štípacím poloautomatem což zajištuje snadný převoz a rychlé 

rozložení a složení stroje. Tento stroj slouží ke zvedání kmenů a současně jako 

zásobník na kmeny. Na jedné straně je umístěn příčný zásobník na který se kmeny 

nakládají pomocí externího zařízení (traktor s čelním zařízením, manipulátor) 

 

 
Obr. 4 Spaltfix S-360 [4] 

 

Kmeny jsou pak posouvány k podélnému dopravníku pomocí řetězového pásu, který 

je poháněn hydraulickým motorem. Na konci tohoto dopravníku bývá také často 

umístěn dělič, který zajišťuje, aby se na podélný dopravník dostal pouze jeden kmen. 

Z druhé strany jsou umístěna zvedací ramena, která jsou poháněna hydraulickým 

válcem. O posun kmenů do štípače se řetězový dopravník, které dopravuje kmen až 

k řezacímu zařízení ve štípači. Pohonem je hydraulický motor. Ovládání může je plně 

implementováno do štípače. [4] 

Výhodou je že kompletní sestavu může ovládat jediná osoba. Stroj nepotřebuje 

externí zařízení na doplňování kmenu a umožnuje zpracovávat rychle jak velké tak 

malé množství kmenu na odlišných místech. 

Nevýhodou je cena, která se může podstatně lišit od ostatních zařízení a menší 

průměr řezaného kmene. 
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2.5 SPECIÁLNÍ PODÁVÁNÍ KMENŮ - WOOD BEAVER 

MODEL 
Zvedání kmenů je přímo umístěno přímo na štípači. Štípač obsahuje vlastní pohonný 

systém, takže se nemusí být poháněno externím zdrojem (traktor, elektromotor). 

Celkové zařízení je lehké a umožnuje převoz za automobilem.  

 

 
Obr. 5 Wood beaver model [5] 

 

Tento stroj je především pro malé série a pro domácí použití. Maximální průměr 

kmene je 250 mm a délka 3 m. Před prací se musí stroj ručně rozložit. Cena zařízení 

se pohybuje kolem 250 000 Kč. [5]  

Zvedání kmenů je zajištěno pomoci dvou spojených ramen, která jsou napojena 

na posuvný žlebový dopravník. Po zdvižení kmene do požadované polohy se musí 

kmen ručně přemístit na žlebový dopravník a odpojit zvedání ramen od dopravníku. 

Pak je pomocí dopravníku přesunut do štípače  

 

2.6 SPECIÁLNÍ PODÁVÁNÍ KMENŮ - REGON R1 
Zvedání kmenů je přímo umístěno na štípači. Štípač může byt dle požadavků buď na 

vlastním podvozku a obsahovat vlastní pohonný systém nebo může mít tříbodové 

připojení, které usnadňuje přesun za traktorem.  

 

 
Obr. 6 Regon R1 [6] 
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Celkové hmotnost zařízení je 750 kg a umožnuje zpracovávat kmeny do průměru 

300mm a délky 3m. Před prací se musí stroj ručně rozložit. Kmeny jsou zvedány 

pomocí plošiny, na které je umístěn dopravník.[6]  

Plošina sjede dolů pomocí hydraulického válce a na tuto plošinu je ručně navalen 

kmen. Plošina je poté zvednuta do pracovní výšky a dopravník posouvá kládu do 

řezacího zařízení. 

 

2.7 POROVNÁNÍ ZAŘÍZENÍ 
Stroje pro podávání kmenů můžeme rozdělit do třech skupin:  

- Zařízení určená pro zvedání kmenů  

- Zařízení se zásobníkem 

- Speciální zařízení 

První skupina strojů viz Tab. 1 je určena především pro malé a střední série kmenů. 

Jejich uplatnění najdeme především tam kde je častá manipulace s 

 

Tab. 1 Zařízení určená pro zvedání kmenů 

Typ zařízení 
Zvedací 

síla 

Průměr 

kmene 

Délka 

kmene 

Délka 

stroje 

Šířka 

stroje 

Výška 

stroje 

- [N] [mm] [m] [m] [m] [m] 

Navalovací stůl 4500 300 3 1,5 1,3 0,9 

Navalovací stůl s 

pohonem 
4500 400 4 1,9 1,3 0,9 

 

štípacím poloautomatem a kde kmeny stromů jsou umístěny v blízkosti štípacího 

stroje. Stroje jsou omezeny průměrem a délkou kmene, ale pro běžné použití jsou tyto 

parametry víc než dostačující. Druhá skupina strojů viz Tab. 2 slouží především jako 

zásobníky kmenů. Tyto typy strojů jsou vhodné především pro velké série kmenů a 

tam kde máme možnost kmeny dopravit přímo do zásobníku pomocí jiného zařízení. 

Stroje jsou ve většině zkonstruovány jako stacionární, ale  

 

Tab. 2 Zařízení se zásobníkem 

Typ zařízení 
Průměr 

kmene 

Kapacia 

zásob 

Délka 

kmene 

Délka 

stroje 

Šířka 

stroje 

Výška 

stroje 

- [mm] [t] [m] [m] [m] [m] 

Stojan s 

dopravníkem 
650 6 7 5,4 2 1,5 

Kombinované 

podávání kmenů 
350 5 5 - - - 

 

můžou být i mobilní jako v případě stroje Spaltfix S-360. Tento stroj umožňuje 

zvedání kmenů a zároveň obsahuje i zásobník na kmeny. Nevýhodou je maximální 

průměr kmene, který je pro velké série nedostačující. Třetí skupina strojů viz Tab. 3 

nejsou jen samostatné podavače, ale tyto podavače jsou pevně spojeny s štípacím 

strojem. Stroje jsou vhodné především pro malé série kmenů. Výhodou je jejich 
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snadný transport. V případě stroje Wood beaver model je transport zajištěn pomocí 

automobilu díky tomu lze jej převážet na velké vzdálenosti v krátkém čase.  

 

      Tab. 3 Speciální zařízení 

Typ zařízení 
Průměr 

kmene 

Délka 

kmene 

Hmotnost 

stroje 

Cena 

- [mm] [m] [kg] [Kč] 

Wood beaver 

model 
250 3 800 425 000 

Regon R1 300 3 750 170 000 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 
Tato kapitole se zaměřuje na volbu optimálního řešení podávacího stolu a na určení 

jaké prvky bude obsahovat. Dále se zaměřuje na volbu základních parametrů  

podávacího stolu. 

 

3.1 ANALÝZA PROBLÉMU 
V současnosti existuje mnoho způsobů jak vyřešit podávání klad do štípacího 

poloautomatu, ale hlavní požadavky této práce jsou především na to, aby zařízení bylo 

schopno manipulovat s kmeny průměru ø450 mm a hmotnosti 500kg. Zařízení musí 

být snadno rozložitelné a jeho hmotnost by neměla překročit 250kg, kvůli jeho 

umístění a převozu za štípacím poloautomatem. Zařízení bude podávat kmeny do 

štípače typu RCA 480 joy. 

 

 
Obr. 7 Štípací poloautomat RCA 480 joy [7] 

 

Z důvodů těchto požadavků konstrukce bude vycházet z navalovacího stolu 

s pohonem. Výška dopravníku od země bude v pracovní poloze 925 mm. Zařízení 

bude manipulovat s kmeny o hmotnosti až 500 kg, je tedy nutné navrhnout konstrukci 

z dostatečně tuhých profilů. V praxi se také často ukazuje, že maximální výška 

zvedaných ramen není dostatečná a kmeny se nepřesunou na dopravník. Z tohoto 

důvody by úhel mezi zemí a ramenem v horní poloze měl být nad 15º. O podávání 

kmenů do štípacího poloautomatu se u těchto zařízení nejčastěji starají dva ozubené 

kovové válce, které jsou spojeny řetězovým převodem a jsou poháněny 

hydromotorem. Kmeny bývají ve štípacích poloautomatech také posouvány po 

pásovém dopravníku, a proto bych toto řešení chtěl aplikovat i na podávací stůl. Díky 

tomu se nemusí řešit řetězový převod a konstrukce zařízení se tak zjednoduší.  

Tyto typy zařízení jsou poháněny zásadně hydraulickými pohony. Proto jsou 

všechny typy podavačů připojeny přes hydraulické rychlospojky ke štípacímu 

poloautomatu. Rozvaděče oleje i pro podávací zařízení jsou umístěny na štípači. 

Výhodou je když rozvaděč umožnuje synchronizaci dopravníku podavače a 

dopravníku na štípači. Hydraulický okruh také často obsahuje škrtící ventily, které 

umožňují regulaci rychlosti dopravníku a hydraulického válce. 
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3.2 CÍL PRÁCE 
Primárním cílem této bakalářské práce je konstrukční návrh zvedacího stolu pro 

zvedání kmenů stromu. Rám stolu musí umožnit jeho složení a snadné zvedání kmenů 

pomocí hydraulického válce. Pracovní stůl se musí snadno rozložit a složit kvůli jeho 

transportu. Složení a rozložení stolu bude zajišťovat hydraulický systém. Podávání 

kmenů do štípače bude zajištěno dopravníkem, který bude poháněn hydraulickým 

motorem. Hydraulický okruh bude obsahovat škrticí ventily, kvůli možnosti regulace.   

 

Tab. 4 Parametry pracovního stolu 

Průměr kmene 450 mm 

Délka kmene 3 m 

Hmotnost kmene 500 kg 

Maximální hmotnost stroje 250 kg 

Délka stroje 2 m 

Výška dopravníku v pracovní poloze 925 mm 
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4 KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ 
Cílem je navrhnou optimální konstrukci pracovního stolu. Rám stolu musí být 

zkonstruován tak aby bylo zajištěno snadné zvedání kmenů a následné posouvání do 

štípače. Pracovní stůl bude součásti štípacího poloautomatu umístěného za traktorem, 

proto složení a rozložení  by mělo být rychlé a snadné. 

 
4.1 NÁVRH RÁMU 1 
Tento typ konstrukce se skládá z dvou do kříže umístěných jackelových profilů, které 

jsou spojeny čepem. Na díl (1) je napojen hydraulický válec a zajišťovací rameno (4), 

díl (1) je pak na konci přichycen čepem k rámu dopravníku. Na díl (2) je napojena 

součást (3) a zajišťovací rameno (4). Součást (3)  je nutná z hlediska skládání stolu, a 

je navlečen na trubce, která tvoří rám dopravníku. K dílu (2) je také připojeno zvedací 

rameno. Na koncích dopravníku jsou umístěny ozubené válce (8) které jsou přes 

řetězový převod poháněny hydraulickým motorem. 

 

 
Obr. 8 Rám 1 

 

Nevýhody: Nutnost řešení řetězového převodu a jeho ochrany pomocí krytů. 

Při rozložení stolu je problematické se trefit do správné polohy, aby se na čep mohlo 

napojit zajišťovací rameno. Problematické uložení ložisek v kruhové časti rámu. 

Umístění dorazu pro zvedání ramena je z důvodu řetězového převodu problematická. 

 Výhody: Jednoduchý tvar jackelů. Konstrukce lze složit do malých rozměrů. 
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4.2 NÁVRH RÁMU 2 
Tento typ konstrukce se skládá opět z dvou do kříže umístěných jackelových profilů, 

které jsou spojeny čepem. Na díl (2) je napojen hydraulický válec a zajišťovací rameno 

(4). Díl (1) je pak na konci přichycen k součásti (3) která umožnuje složení stolu. Na 

díl (1) je napojen k rámu dopravníku (7). Zvedací rameno (6) je připojeno čepem na 

součást (1). Na koncích dopravníku jsou umístěny hladké válce dopravníku (8), na 

jedné straně je připojen přes spojku na hydromotor.  

 

 
Obr. 9 Rám 2 

 

Výhody: Rám stolu má umístěné dorazy, které při rozkládání stolu zajistí 

přesnou polohu, aby se snadno připojilo rameno (4). Jednoduché umístění ložisek a 

hydromotoru. Maximální polohu zvedacích ramen zajišťují dorazy. Stejný způsob 

řešení dopravníku jako u štípače → zaměnitelnost některých dílů → menší výrobní 

náklady 

Nevýhody: Složitější tvar jackelů. Nelze složit do minimálních rozměrů jako 

předchozí typ rámu. 
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5 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
Pracovní stůl se bude skládat z pásového dopravníku a nosného rámu, na kterém budou 

umístěna zvedací ramena.  Prvním část se zabývá návrhem dopravníku, kde je hlavní 

cíl stanovit vhodný pohon dopravníku. Navrhnout vhodný pás, ložiska, hnací a hnaný 

buben dopravníku. Druhá část se zabývá návrhem rámu pracovního stolu. Zde se musí 

stanovit vhodný profil rámu a navrhnout přímočarý hydromotor. Poslední část 

konstrukčního řešení zahrnuje návrh hydraulického schématu. 

 

5.1 NÁVRH DOPRAVNÍKU 
Pásový dopravník je zařízení, které slouží ke kontinuální dopravě sypkých látek i 

kusových hmot a to převážně ve vodorovném, případně mírně šikmém směru. 

Dopravní pás tvoří jak tažný, tak nosný orgán pro přepravovaný materiál. Mezi výhody 

dopravníků patří jednoduchá údržba, malá spotřeba energie a možnost nakládky a 

vykládky za provozu a to v kterémkoliv místě. [8] 

V našem případě pásový slouží dopravník k podávání kmenu do štípacího 

poloautomatu, kde se kmen dále zpracovává. 

 

5.1.1 HNACÍ A HNANÝ BUBEN 

Hlavním úkolem hnacího bubnu je přenos pohybu mezi motorem a dopravníkovým 

pásem. Bubny můžou být lité nebo svařované s pohonem vně nebo uvnitř bubnu. Jedná 

se o malosériovou výrobu, proto volím svařovaný buben s pohonem vně. [8] 

Pracovní stůl je konstruován tak aby se dal snadno složit a připevnit za 

štípačem. Z toho důvody by měl být průměr hnacího a hnaného bubnu co nejmenší.  

Velmi důležitým faktorem je součinitel tření mezi povrchem bubnu a spodní 

stranou pásu. Proto bývá velmi často na bubnu nalepena pryž nebo je případně opatřen 

vzorkem. Pro zvýšení tření byla zvolena PRYŽ BLACK STAR VKS  

 

Pryž black star vks.  

- Otěruvzdorná pryž s vrstvou připravenou pro lepení                (1) 

- Zvýšený součinitel tření 

- Tvrdost 60ºSh 

- Pracovní teplota -30ºC/+70ºC 

- Středně odolná vůči povětrnostním vlivům 

- Tloušťka 6 mm 

 

Hnaný buben neslouží k přenosu kroutícího momentu, ale k zachycení tahové síly pásu 

a jeho vedení. Z tohoto důvodu nebývá na hnaném bubnu nalepena pryž. [8] 

 

     
  Obr. 10 Pryž black star vks [9]                         Obr. 11 Hnací buben 
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Parametry hnacího (hnaného) bubnu: 

- Šířka bubnu:   Bp = 400 mm                  (2) 

- Průměr bubnu:  Dp = 140 mm  

 

5.1.2 DOPRAVNÍ PÁS 

Požadavky na dopravní pás z hlediska provozu jsou velmi vysoké. Jsou na něj kladeny 

požadavky jako: vysoká tuhost, odolnost proti opotřebení, vysokou životnost a 

schopnost odolávat účinkům střídavého namáhání. [11] 

Dle zvoleného hnacího bubnu byl navržen profilovaný pryžový pás - EP250/2 

- Pevnost:   250 N/mm                  (3) 

- Šířka pásu:   400 mm 

- Hmotnost:   5,43 kg/bm 

- Pracovní teplota:  -60ºC / +60ºC 

- Minimální průměr bubnu: 125 mm 

- Tloušťka pásu:  7 mm   

           

 
Obr. 12 Pryžový pás - EP250/2 [9] 

 

5.1.3 ZADANÉ PARAMETRY 

Délka dopravníku:   Ld = 1940 mm                  (4) 

Hmotnost kmene:   mk = 500 kg 

Průměr kmene:   Dk = 450 mm 

Délka kmene:               Lk = 3000 mm 

Maximální dopravní rychlost: v = 0,6 m/s 

Hustota kmene:   𝜌𝑘 = 1080 
𝑘𝑔

𝑚3
         

 

5.1.4 MAXIMÁLNÍ PRŮŘEZ KMENE NA PÁSU 

Průřez kmene je v našem případě uvažován jako ideální kruh. 

 

𝑆𝑚 =
𝜋 ∙ 𝐷𝑘

2

4
=

𝜋 ∙ 0,45 𝑚2

4
= 0,159 𝑚2                                                                           (5) 

 

 Kde:  𝐷𝑘 =  0,45 𝑚2            

   

5.1.5 OBJEMOVÝ DOPRAVNÍ VÝKON 

Pro maximální zatížení dopravníku, uvažuji posouvání nekonečně dlouhé klády. 

Zvedací stůl bude umístěn na vodorovné ploše, proto uvažuji součinitel sklonu  

k = 1 

𝐼𝑣 = 𝑆𝑚 ∙ 𝑣 ∙ 𝑘 = 0,159 𝑚2 ∙ 0,6 m/s ∙ 1 = 0,0954
𝑚3

𝑠
                                              (6) 



 

 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 

strana 

27 

 Kde:  𝑆𝑚 = 0,0954 𝑚2  (5) 

𝑣 = 0,6 m/s   (4) 

 

5.1.6 POHYBOVÉ ODPORY PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU  

Celkový pohybový odpor pásového dopravníku se skládá z jednotlivých odporů, které 

můžeme v našem případě rozdělit do následujících skupin [11]:  

 - Hlavní odpor Fh 

 - Vedlejší odpor Fn 

 - Přídavné odpory Fs 

a) Hlavní odpor Fh 

Hlavní odpory zahrnují rotační odpory válečků v horní a dolní části pásového 

dopravníku. Dále v ložiskách a těsněních válečků. Další odpory vznikají při 

zamačkávání válečků do pásu a opakovaným ohybem pásu s dopravní hmotou. 

[11] 

 

Výpočet hmotnosti rotujících válečků vztaženou na metr délky dopravníku. 

 

𝑞𝑟 =
(𝑚𝑣 − 𝑚𝑣ℎ) ∙ (𝑛ℎ𝑣 + 𝑛𝑑𝑣)

𝐿𝑑
= (𝑚𝑣 − 𝜌 ∙

𝜋 ∗ 𝑑𝑣
2

4
∙ 𝐿2) ∙

𝑛ℎ𝑣 + 𝑛𝑑𝑣

𝐿𝑑
       (7) 

𝑞𝑟 = (4 𝑘𝑔 − 7800
𝑘𝑔

𝑚3
∙

𝜋 ∙ 0,02 𝑚2

4
∙ 0,442 𝑚) ∙

3

1,8
= 𝟒, 𝟖𝟔 

𝑘𝑔

𝑚
 

 

Kde: 𝑚𝑣 =  4 𝑘𝑔       

   𝜌 = 7800
𝑘𝑔

𝑚3    

   𝑑𝑣 = 0,02 𝑚    

   𝐿2 = 0,442 𝑚    
 

Hmotnost dopravního pásu vztaženého na metr délky 

  

 𝑞𝐵 =  2 ∙ 𝑚𝑝 ∙ 𝐵𝑝                                                                                        (8) 

𝑞𝐵 = 2 ∙ 5,43 
𝑘𝑔

𝑚2
∙ 0,4𝑚 = 𝟒, 𝟑𝟒𝟒 

𝑘𝑔

𝑚
 

 

   Kde: 𝑚𝑝 = 5,43 𝑘𝑔/𝑏𝑚   (3) 

   𝐵𝑝 = 0,4 𝑚   (2) 

 

 Hmotnost dopravovaného materiálu vztaženého na metr délky 

 

 𝑞𝐶 =  
𝐼𝑣∙𝜌

𝑣
                      (9) 

𝑞𝐶 =
0,0954 

𝑚3

𝑠 ∙ 1080 
𝑘𝑔
𝑚3

0,6 
𝑚
𝑠

= 𝟏𝟕𝟏, 𝟕𝟐 
𝑘𝑔

𝑚
 

Kde: 𝐼𝑣 = 0,0954
𝑚3

𝑠
  (5) 

 𝜌𝑘 = 1080 
𝑘𝑔

𝑚3  (4) 
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   𝑣 = 0,6 m/s   (4) 

 

Výpočet hlavního odporu Fh 

Kvuli krátké dopravované vzdálenosti zde nejsou umístěny válečky v dolní 

větvi. Dle [11] byl zvolen globální součinitel tření f = 0,025.  

 

𝐹ℎ = 𝑓 ∙ 𝐿𝑑 ∙ 𝑔 ∙ [𝑞𝑟 + (1 ∙ 𝑞𝐵 + 𝑞𝐶)]                 (10) 

𝐹ℎ = 0,025 ∙ 1,8 𝑚 ∙ 9,8 
𝑚

𝑠2
∙ (4,86

𝑘𝑔

𝑚
+ 1 ∙ 4,344 

𝑘𝑔

𝑚
+  171,72 

𝑘𝑔

𝑚
) 

𝐹ℎ =  𝟕𝟗, 𝟖𝑵 

 

  Kde: 𝑓 = 0,025     

   𝐿𝑑 = 1,8 𝑚   (4) 

   𝑞𝑟 =  4,344 
𝑘𝑔

𝑚
  (7)  

   𝑞𝐶 = 171,72 
𝑘𝑔

𝑚
  (9) 

 

b) Vedlejší odpor Fn 

Vedlejší odpory zahrnuje tření, které je mezi dopravovanou hmotou a bočním 

vedením. Dále odpor ložisek hnaného bubnu a odpor ohybu pásu na bubnech. 

[11] 
 

Odpor setrvačných sil v oblasti urychlování 

 

𝐹𝑏𝑎 = 𝐼𝑣 ∙ 𝜌𝑘 ∙ (𝑣 − 𝑣0)                  (11) 

𝐹𝑏𝑎 =  0,0954
𝑚3

𝑠
∙ 1080 

𝑘𝑔

𝑚3
∙ (0,6 

m

s
− 0) = 𝟔𝟏, 𝟖 𝐍 

  Kde: 𝐼𝑣 = 0,0954 
𝑚3

𝑠
   (5) 

   𝜌𝑘 = 1080 
𝑘𝑔

𝑚3   (4) 

   𝑣 = 0,6 
m

s
    (4) 

 

Odpor mezi dopravovanou hmotou a bočním vedením v oblasti urychlování 

Dle [11] zvolen součinitel tření mezi dopravovaným materiálem a pásem      

𝜇1 = 0,6   
Dle [11] zvolen součinitel tření mezi dopravovaným materiálem a  

bočnicemi 𝜇2 = 0,55  

Dle konstrukce dopravníku byla zjištěna hodnota 𝑏𝑖 = 0,42  𝑚 

 

𝐹𝑓 =
𝜇2 ∙ 𝐼𝑣

2 ∙ 𝜌𝑘 ∙ 𝑔 ∙ 𝑙𝑏

(
𝑣 + 𝑣0

2 )2 ∙ 𝑏𝑖

                                                                                           (12) 

𝐹𝑓 =
0,55 ∙ 0,0954 

𝑚3

𝑠

2

∙ 1080 
𝑘𝑔
𝑚3 ∙ 9,8 

𝑚
𝑠2 ∙ 0,051 𝑚

(
0,6 + 0

2 )2 ∙ 0,42 𝑚
= 𝟕𝟏, 𝟒𝟖 𝑵 
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  Kde:   𝐼𝑣 = 0,0954 
𝑚3

𝑠
    (5) 

   𝜌𝑘 = 1080 
𝑘𝑔

𝑚3    (4) 

   𝑙𝑏 = 0,051 𝑚     (13) 

𝑣 = 0,6 
m

s
     (4) 

    

Minimální urychlovací délka 
 

𝑙𝑏 =  
𝑣2 − 𝑣0

2

2 ∙ 𝑔 ∙ 𝜇1
                                                                                                           (13) 

𝑙𝑏 =
0,6 

m
s

2
− 0

2 ∙ 9,8 
𝑚
𝑠2 ∙ 0,6

= 𝟎, 𝟎𝟓𝟏 𝒎 

 

Kde: 𝑣 = 0,6 
m

s
                    (4) 

  

Odpor ohybu pásu na bubnech 

Zvolen průměrný tah v pásu 𝐹𝑏𝑝 = 1500 N 

 

𝐹𝑙 = 9 ∙ 𝐵𝑝 ∙ (140 + 0,01 ∙
𝐹𝑏𝑝

𝐵𝑝
) ∙

𝑑

𝐷𝑝
                                                                  (14) 

𝐹𝑙 = 9 ∙ 0,4 𝑚 (140 + 0,01 ∙
1500 𝑁

0,4 𝑚
) ∙

0,007 𝑚

0,14 𝑚 
= 𝟑𝟏, 𝟗𝟓𝑵 

 

  Kde: 𝐵𝑝 = 0,4 𝑚  (2)    

𝑑 =  0,007 𝑚  (3) 

𝐷𝑝 = 0,14 𝑚  (2) 

 

Odpor v ložiskách hnaného bubnu 

Zvolen možný vektorový součet tahů v pásu F = 3000 N 

 

𝐹𝑡 = 0,005 ∙
𝑑0

𝐷𝑝
∙ 𝐹𝜏 = 0,005 ∙

0,017 𝑚

0,14 𝑚
∙ 3000 𝑁 = 𝟏, 𝟖 𝑵                           (15) 

 

  Kde: 𝑑0 = 17 𝑚𝑚        

𝐷𝑝 = 0,14 𝑚   (2)  

 

Výpočet vedlejšího odporu Fn 

 

𝐹𝑛 = 𝐹𝑏𝑎 + 𝐹𝑓 + 𝐹𝑙 + 𝐹𝑡                 (16) 

 𝐹𝑛 = 61,8 N + 71,48 𝑁 + 31,95 𝑁 + 1,8 𝑁 = 𝟏𝟔𝟕 𝑵 
 

  Kde: 𝐹𝑏𝑎 = 61,8 N  (11) 

   𝐹𝑓 = 71,48 𝑁  (12) 

𝐹𝑙 = 31,95 𝑁   (14) 
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𝐹𝑡 = 1,8 𝑁   (15) 

 

c) Přídavné odpory Fs 

Při posunování reálného kmene po pásovém dopravníku se může takto 

tvarový kmen zapřít o boční stěnu dopravníku a vytvořit tak další odpor. 

Hodnota odporu byla zvolena: Fs = 300 N                (17) 

 

5.1.7 OBVODOVÁ SÍLA  

 

𝐹𝑢 = 𝐹ℎ + 𝐹𝑛 + 𝐹𝑠 = 79,8𝑁 + 167 𝑁 + 300 𝑁 = 𝟓𝟒𝟔, 𝟖 𝑵              (18) 

 

 Kde: 𝐹ℎ = 79,8 𝑁    (10) 

  𝐹𝑛 = 167 𝑁     (16) 

  𝐹𝑠 = 300 𝑁    (18) 

   

 

5.1.8 MAXIMÁLNÍ OBVODOVÁ SÍLA 

Při rozběhu je obvodová síla větší než při ustáleném chodu. 

Dle [11] zvolen součinitel 𝛿 = 1,8 

 

𝐹𝑢𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑢 ∙ 𝛿 = 546,8 𝑁 ∙ 1,8 = 𝟗𝟖𝟒, 𝟐𝟒 𝑵                (19) 

 

 Kde: 𝐹𝑢 = 546,8 𝑁   (18) 

 

5.1.9 POTŘEBNÝ VÝKON A VOLBA HYDROMOTORU 

 

𝑃𝑎 = 𝐹𝑢𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑣 =  984,24 𝑁 ∙  0,6 
m

s
= 𝟓𝟗𝟎, 𝟓 𝑾               (20) 

 

 Kde: 𝐹𝑢𝑚𝑎𝑥 = 984,24𝑁  (19)    

  𝑣 =  0,6 
m

s
   (4)   

 

Pro pohon dopravníku je nejvhodnější zvolit hydromotor s vnitřním ozubením 

(Orbitální hydromotor). Výhodou tohoto hydromotoru je že poskytuje velký výstupní 

moment při nízkých otáčkách a umožňuje rozběh při zatížení. [12]  

Pro pohon dopravníku byl navrhnut pomaloběžný orbitální hydromotor BGM 

050 s výkonem 1,8 kW.  

Orbitální hydromotor s nižším výkonem není dostupný.  
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Obr. 13 Orbitální hydromotor BGM 050 [13] 

 

Ostatní parametry hydromotoru: 

Maximální kroutící moment:  49 Nm 

Maximální výkon:   1,8 kW 

Maximální vstupní tlak:  140 bar 

Maximální průtok   20 l/min 

Maximální rychlost   400 ot/min 

 

5.1.10 SÍLY V PÁSU, KONTROLA PEVNOSTI PÁSU 

 

a) Výpočet síly v horní větvi 

𝐹ℎ𝑜𝑟 = 𝐹𝑢𝑚𝑎𝑥 ∙ (1 +
1

𝑒∝𝜇−1
)                  (21) 

𝐹ℎ𝑜𝑟 = 984,24 𝑁 ∙ (1 +
1

𝑒
𝜋

180
∙180 0,3 − 1

) = 𝟏𝟔𝟏𝟐, 𝟔 𝑵 

 

 Kde: 𝐹𝑢𝑚𝑎𝑥 = 984,24 𝑁  (19)  

  ∝ = 180°     

  𝜇 = 0,3     

 

b) Výpočet síly v dolní větvi 

𝐹𝑑𝑜𝑙 = 𝐹𝑢𝑚𝑎𝑥 ∙ (
1

𝑒∝𝜇 − 1
)                                                                                    (22) 

𝐹𝑑𝑜𝑙 = 984,24 𝑁 ∙ (
1

𝑒
𝜋

180
∙180 0,3 − 1

) = 𝟔𝟐𝟖, 𝟒 𝑵 

  

 Kde: 𝐹𝑢𝑚𝑎𝑥 = 984,24 𝑁  (19)  

  ∝ = 180°     

  𝜇 = 0,3     
 

c) Průměrný tah v pásu 

 

𝐹𝑝𝑟ů𝑚 =
𝐹ℎ𝑜𝑟 + 𝐹𝑑𝑜𝑙

2
=

1612,6 𝑁 + 628,4 𝑁

2
= 𝟏𝟏𝟐𝟎, 𝟓 𝑵                        (23) 

 

 Kde: 𝐹ℎ𝑜𝑟 = 1612,6 𝑁  (21)   
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  𝐹𝑑𝑜𝑙 = 628,4𝑁  (22)  

 

d)  Vektorový součet sil v pásu 

    

𝐹𝜏 = 𝐹ℎ𝑜𝑟 + 𝐹𝑑𝑜𝑙 = 1612,6 𝑁 + 628,4 𝑁 = 𝟐𝟐𝟒𝟏 𝑵                                    (24) 
 

 Kde:  𝐹ℎ𝑜𝑟 = 1612,6 𝑁  (21)    

  𝐹𝑑𝑜𝑙 = 628,4𝑁  (22)  

 

e) Dovolená síla v pásu 

 

𝐹𝐷𝐹 = 𝐵𝑝 ∙ 𝐹𝑣𝑦𝑟                                                                                                        (25) 

𝐹𝐷𝐹 = 400 𝑚𝑚 ∙ 250
𝑁

𝑚𝑚
= 𝟏𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝑵 

 

 Kde: 𝐵𝑝 = 400 𝑚𝑚  (2) 

  𝐹𝑣𝑦𝑟 = 250
𝑁

𝑚𝑚
  (3) 

 

f) Kontrola pevnosti pásu 

 

𝐹𝐷𝐹 ≥ 𝐹ℎ𝑜𝑟                    (26) 

 

100 000 𝑁 ≥ 1612,6 𝑁 − 𝑽𝒚𝒉𝒐𝒗𝒖𝒋𝒆 
 

 Kde: 𝐹𝐷𝐹 = 100 000 𝑁  (25) 

   𝐹ℎ𝑜𝑟 = 1612,6 𝑁  (21) 

 

5.1.11 KONTROLA HŘÍDELE BUBNU 

Pro kontrolu hřídele bubnu je vhodné vybrat hnací hřídel, protože zde dochází k ohybu 

a krutu současně. Největší zatížení hřídele nastane v okamžiku, kdy se kmen bude 

opírat o boční doraz dopravníku. Kmen tedy nebude přímo ve středu dopravníku, ale 

bude blíž k jedné ze stran dopravníku. Dopravník štípače musí být umístěný o určitou 

vzdálenost pod dopravníkem stolu, aby došlo k snadnému přesunu kmene. To 

znamená, že v okamžiku přesunu bude kmen podpírat pouze jeden buben. Z tohoto 

důvodu volím zatížení na hnací válec F = 5000N. Schéma zatížení bubnu včetně 

potřebných kót je zobrazeno na Obr. 14 
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Obr. 14 Schéma hnacího bubnu 

 

a) Výpočet síly F1 a F2 

 

∑ 𝐹𝑦 = 0: − 𝐹 + 𝐹1 + 𝐹2 = 0 

∑ 𝑀𝑐 = 0: − 𝐹 ∙ 99 𝑚𝑚 + 𝐹2 ∙ 380 𝑚𝑚 = 0 

𝐹2 =
𝐹∙99 𝑚𝑚

380 𝑚𝑚
= 𝟏𝟑𝟎𝟐, 𝟔𝑵                 (27) 

𝐹1 = 𝐹 − 𝐹2 = 5000 𝑁 − 1302,6 𝑁 = 𝟑𝟔𝟗𝟕, 𝟒 𝑵                                         (28) 

    

b) Výpočet kroutícího momentu 

 

𝑀𝐾 =
𝑃𝑎

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛
=

590,5 𝑊

2 ∙ 𝜋 ∙ 1,36
𝑜𝑡
𝑠

= 𝟔𝟗, 𝟏 𝑵𝒎                                                   (29) 

 

 Kde: 𝑃𝑎 = 590,5 𝑊  (20)   

  𝑛 = 1,36
𝑜𝑡

𝑠
  (30)   

 

Výpočet otáček hřídele 

𝑣 =  𝜋 ∙ 𝐷𝑝 ∙ 𝑛 

𝑛 =
𝑣

𝜋 ∙ 𝐷𝑝
=  

0,6 
m
s

𝜋 ∙ 0,14 𝑚
= 𝟏, 𝟑𝟔

𝒐𝒕

𝒔
                                                                 (30) 

 

 Kde: 𝑣 = 0,6 
m

s
  (4)      

𝐷𝑝 = 0,14 𝑚  (2)  
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c) Výpočet Momax 

 

 
Obr. 15 Průběh VVÚ na hnacím bubnu 

 

 

∑ 𝐹𝑦 = 0:  𝐹𝑎 + 𝐹𝑏 − 𝐹1 − 𝐹2 = 0 

 

∑ 𝑀𝑎 = 0: − 𝐹1 ∙ 43 𝑚𝑚 − 𝐹2 ∙ 423 𝑚𝑚 + 𝐹𝑏 ∙ 466 𝑚𝑚 = 0 

 

𝐹𝑏 =
𝐹1 ∙ 43 𝑚𝑚 + 𝐹2 ∙ 423 𝑚𝑚

466 𝑚𝑚
= 𝟏𝟓𝟐𝟑, 𝟔 𝑵                                                    (31) 

 

𝐹𝑎 = 𝐹1 + 𝐹2 − 𝐹𝑏 = 3697,4 𝑁 + 1302,6 𝑁 − 1523,6 𝑁 = 𝟑𝟒𝟕𝟔, 𝟒 𝑵        (32) 

 

𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑎 ∙ 43𝑚𝑚 = 3476,4 𝑁 ∙ 43 𝑚𝑚 = 149485,2 𝑁𝑚𝑚                      (33) 
 

Kde: 𝐹1 = 3697,4 𝑁  (27)   

   𝐹2 = 1302,6 𝑁   (28)   

 

d) Výpočet bezpečnosti 

Největší napětí v ohybu bylo zjištěno v místě C, proto je zde kontrolována jen tato 

oblast. dc = 20 mm – průměr hřídele v místě C. 

 

𝜎𝑜 =
𝑀𝑜

𝑊𝑜
=

32 ∙ 𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥

𝜋 ∙ 𝑑𝑐
3  

 

𝜎𝑜 =
32 ∙ 149485,2 𝑁𝑚𝑚

𝜋 ∙ 20 𝑚𝑚3
= 𝟏𝟗𝟎 𝑴𝒑𝒂                                                            (34) 

 



 

 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 

strana 

35 

𝜏𝑘 =
𝑀𝑘

𝑊𝑘
=

16 ∙ 𝑀𝑘

𝜋 ∙ 𝑑𝑐
3  

 

𝜏𝑘 =
𝑀𝑘

𝑊𝑘
=

16 ∙ 69100𝑁𝑚𝑚

𝜋 ∙ 20 𝑚𝑚3
= 𝟒𝟑, 𝟗𝑴𝑷𝒂                                                          (35) 

 

𝜎𝑟𝑒𝑑 = √𝜎𝑜
2 + 3𝜏𝑘

2 ≤
𝜎𝑘

𝑘
   

 

𝑘𝑘 =
𝜎𝑘

√𝜎𝑜
2 + 3𝜏𝑘

2
=

333 𝑀𝑝𝑎

√190 𝑀𝑝𝑎2 + 3 ∙ 43,9 𝑀𝑃𝑎2
= 𝟏, 𝟔𝟑                              (36) 

 

  Kde: 𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥 = 149485,2 𝑁𝑚𝑚 (33)     

   𝑀𝑘 = 69100 𝑁𝑚𝑚   (29)  

 

5.1.12 NÁVRH PERA 

Průměr hřídele:  d0 = 17 mm 

Hloubka drážky v náboji: t1 = 2,5 mm 

Šířka pera:   b1 = 6 mm 

Výška pera:   h1 = 6 mm 

Dovolený tlak:  PD = 125 MPa 

𝑃 =
𝐹

𝑆
≤ 𝑃𝐷  

𝑃 =  
2 ∙ 𝑀𝐾

𝑑𝑜 ∙ 𝑡1 ∙ 𝑙1
 ≤ 𝑃𝐷   

 

𝑙1 =  
2 ∙ 𝑀𝐾

𝑃𝐷 ∙ 𝑑0 ∙ 𝑡1
=

2 ∙ 69100 𝑁𝑚𝑚

125 𝑀𝑃𝑎 ∙ 17 𝑚𝑚 ∙ 2,5 𝑚𝑚
= 25,56 𝑚𝑚                                (37) 

 

𝑙𝑐𝑒𝑙𝑘 = 𝑙1 +  𝑏1 = 25,56 𝑚𝑚 + 6 𝑚𝑚 = 𝟑𝟏, 𝟓𝟔 𝒎𝒎 

 

Kde: 𝑀𝐾 = 69100 𝑁𝑚𝑚   (29)   

 

Byla zvolena nejbližší vyšší vyráběná délka pera 𝑙𝑐𝑒𝑙𝑘 = 32 𝑚𝑚 a bylo navrženo  

pero 6e7 x 6 x 32 

 

5.1.13 NÁVRH LOŽISEK 

 

a) Návrh ložisek pro krajní bubny 

Pro krajní bubny pásového dopravníku byly zvoleny kuličkové ložiskové 

jednotky od firmy Timken. Z Tab. 5 bylo zvoleno ložisko UCFL203 pro 

průměr hřídele d = 17 mm  
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Obr. 16 Schéma Ložiskové jednotky [14]           Obr. 17 Ložisková jednotka [14] 

 

Tab. 5 Typy ložiskových jednotek UCFL [14] 

 
 

𝐿10 =  (
𝐶𝑟

𝐹𝑎
)

𝑎

∙
106

60 ∙ 𝑛
= (

12800 𝑁

3476,4  𝑁
)

3

∙
106

60 ∙ 60 ∙ 1,36 
𝑜𝑡
𝑠

=  𝟏𝟎𝟏𝟗𝟓 𝒉𝒐𝒅  (38) 

 

 Kde:  𝐶𝑟 = 12800 𝑁    

  𝐹𝑎 =  3476,4 𝑁 (32)   

  𝑎 = 3     
 

b) Kontrola ložisek pro válečkovou trať 

Pro válečkovou trať byla zvolena kluzná ložiska ze svinutého bronzového 

pásu od firmy SKF.  

Tyto ložiska jsou vhodná do prostřední plném nečistot a tudíž se nemusejí 

často domazávat. Kluzný povrch je opatřen mazacími kapsičkami, které 

přispívají k lepšímu mazání ložiska. Zvolené ložisko PRM 151725. Kluzná 

pouzdra ze svinutého bronzového pásu se vyznačují mnoha výhodnými 

vlastnostmi [15]: 

- odolávají vlivu nečistot 

- při nízkých kluzných rychlostech vzdorují rázovému zatížení i 

vibracím 

- jsou odolné vůči korozi 
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Kontrola na dovolený tlak 

Průměr hřídele:  𝐷𝑙 = 15 𝑚𝑚 

Délka ložiska:   𝐿𝑙 = 25 𝑚𝑚 

Zatěžující síla:  𝐹𝑙 = 1250 𝑁 

Součinitel opotřebení: 𝑘𝑠  =  0,42 ∙ 10−4 𝑚𝑚3 ∙ 𝑠 ∙ 𝑁−1 ∙ 𝑚−1 ∙ ℎ−1 

Kontaktní tlak:  𝑝𝑑 = 25 𝑀𝑃𝑎 

 

𝑃𝑚𝑎𝑥 =
4 ∙ 𝐹𝑙

𝜋 ∙ 𝐷𝑙 ∙ 𝐿𝑙
=

4 ∙ 1250 𝑁

𝜋 ∙ 15 𝑚𝑚 ∙ 25 𝑚𝑚
= 𝟒, 𝟐 𝑴𝑷𝒂                                  (39) 

 

𝑃𝑚𝑎𝑥 < 𝑃𝑑𝑜𝑣  ≫≫ 𝟒, 𝟐 𝑴𝑷𝒂 <  𝟐𝟓 𝑴𝑷𝒂 – 𝒗𝒚𝒉𝒐𝒗𝒖𝒋𝒆 

 

Kontrola na obvodovou rychlost 

 

𝑣0 =  
𝑣 ∙ 𝐷𝑙

𝐷2
=

0,6 
m
s ∙ 0,015 𝑚

0,070 𝑚
= 𝟎, 𝟏𝟑 

𝐦

𝐬
                                                    (40) 

 

𝑣0 < 𝑣𝑑𝑜𝑣 ≫≫  𝟎, 𝟏𝟑 
𝐦

𝐬
< 𝟎, 𝟓 

𝐦

𝐬
− 𝒗𝒚𝒉𝒐𝒗𝒖𝒋𝒆 

 

Doba do dosažení dovolené hodnoty opotřebení 

Dovolené opotřebení pouzdra: 𝑤 = 0,13 𝑚𝑚 

Součinitel 𝑓1:    𝑓1 = 1 

Součinitel 𝑓2:    𝑓1 = 3 

 

𝑡 =
𝜋 ∙ 𝐷𝑙 ∙ 𝐿𝑙 ∙ 𝑤

4 ∙ 𝑓1 ∙ 𝑓2 ∙ 𝑘 ∙ 𝑣 ∙ 𝐹𝑙
 

 

𝑡 =
𝜋 ∙ 15 𝑚𝑚 ∙ 25𝑚𝑚 ∙ 0,13 𝑚𝑚

4 ∙ 1 ∙ 3 ∙ 0,42 ∙ 10−4𝑚𝑚3 ∙ 𝑠 ∙ 𝑁−1 ∙ 𝑚−1 ∙ ℎ−1 ∙ 0,13 ∙ 1250 𝑁
         (41) 

 

𝑡 = 𝟏𝟖𝟔𝟗, 𝟗 𝒉 
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5.2 VÝSLEDNÁ KONSTRUKCE DOPRAVNÍKU 
 

 
Obr. 18 Sestava pásového dopravníku 

 

a) Uložení hnacího bubnu viz Obr. 19 – Hnací buben (1) je umístěn mezi dvěma 

bočnicemi (2) a je uložen v ložiskové jednotce (4). Ložisková jednotka (4) je 

přidělána pomocí šroubů (5), které prochází přes bočnici (2) do kruhové desky 

(3) ve které jsou závitové díry. Tato deska umožňuje rychlou montáž, rychlé 

přenastavení pásu, uložení bubnu co nejblíže bočnici. Hnací válec (1) je spojen 

s hydromotorem (8) pomocí spojky (6) ve které jsou umístěny dvě pera (7). 

Hydromotor je díky šroubům (9) pevně spojen s bočnicí pásového dopravníku 

(2). Zajišťovací páka (10) je připojena k bočnici pásového dopravníku (2) 

pomocí čepu (11), který je zajištěný závlačkou (12)  

 

b) Uložení hnaného bubnu viz Obr. 20 - Hnaný buben (1) je umístěn mezi 

dvěma bočnicemi (2) a je uložen v ložiskové jednotce (4). Ložisková 

jednotka (4) je přidělána pomocí šroubů (5), které prochází přes bočnici (2) 

do kruhové desky (3) ve které jsou závitové díry. K napínání pásu slouží 

šroub (6), který prochází přes matici, která je přivařena na bočnici (2). Přesná 

vzdálenost bočnic pásového dopravníku (2) je zajištěna díky dílu (7). Bočnice 

dopravníku (2) je s dílem (7) spojena šrouby (9), které prochází i přes díl (8). 

Díl (8) slouží k snadnému přesunu klády ze zvedacích ramen na pásový 

dopravník. 
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Obr. 19 Rozložený pohled sestavy hnacího bubnu  

 

 
Obr. 20 Rozložený pohled sestavy hnaného bubnu  

 

c) Uložení válečků tratě v bočnici viz Obr. 21 – V bočnici (1) je umístěno kluzné 

ložisko (3) do kterého je zasunut konec hřídele válečku (2). Pro zajištění 

mazání kluzného ložiska je v bočnici zašroubován mazací šroub (4) 
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Obr. 21 Uložení válečku pásového dopravníku 

 

5.3 NÁVRH NOSNÉ KONSTRUKCE 
Nosná konstrukce se skládá z jackelových profilů, které tvoří podporu dopravníku. Na 

této konstrukci jsou umístěny zvedací ramena, hydraulický válec, vzpěry pro zajištění 

stability konstrukce v pracovní poloze. 

 

5.3.1 NÁVRH HYDRAULICKÉHO VÁLCE 

Hydraulický  válec je zařízení, které slouží k přeměně hydraulické energie na 

posuvnou mechanickou energii. Hydraulické válce dělíme na dva typy: jednočinné a 

dvojčinné. [12] V našem případě bude hydraulický válec sloužit k zvedání kmenů a 

ke skládání a rozkládání pracovního stolu. Z tohoto důvodu musí být hydraulický 

válec dvojčinný. 

 

 
Obr. 22 Schéma zatížení rámu 
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∑ 𝑀Č = 0:  𝐹𝑘 ∙ 𝑎𝑐 − 𝐹 ∙ 𝑏𝑐 = 0 

 

𝐹𝑘 =
𝐹 ∙ 𝑏𝑐

𝑎𝑐
=

5000 𝑁 ∙ 479,5 𝑚𝑚

132,2 𝑚𝑚
= 𝟏𝟖𝟏𝟑𝟓, 𝟒 𝑵                                                    (42) 

 

𝑃 =
𝐹𝑘

𝑆
=

4 ∙ 𝐹𝑘

𝜋 ∙ 𝐷𝑣
2
 

 

𝐷𝑣 = √
4 ∙ 𝐹𝑘

𝑃 ∙ 𝜋
= √

4 ∙ 18135,4 𝑁

18 𝑀𝑃𝑎 ∙ 𝜋
= 𝟑𝟓, 𝟖𝟐 𝒎𝒎                                                        (43) 

 

Volím hydraulický válec ZH1 40/25x350 od firmy Hydrauli cs 

 

5.3.2 KONTROLA HŘÍDELE HYDRAULICKÉHO VÁLCE 

Délka hřídele:    Lh = 250 mm 

Průměr hřídele:  Dh = 25 mm 

Maximální působící síla:  𝐹𝑘 = 18135,4 𝑁 

Materiál:   15 230 

Mez kluzu:   𝜎𝑘𝑡 = 835 𝑀𝑃𝑎  

 

𝜎 =
𝑀𝑜

𝑊𝑜
≤

𝜎𝑘𝑡

𝑘𝑘
 

𝑘𝑘 =
𝜎𝑘𝑡 ∙ 𝜋 ∙ 𝐷ℎ

3

𝐹𝑘 ∙ 𝐿ℎ ∙ 4
=

835 𝑀𝑃𝑎 ∙ 𝜋 ∙ 25 𝑚𝑚3

18135,4 𝑁 ∙ 250 𝑚𝑚 ∙ 4
= 𝟐, 𝟐𝟔                                                (44) 

 

5.3.3 ANALÝZA RÁMU 

Kontrola rámu analýzou byla provedena ve dvou polohách zvedacích ramen. Celkové 

zatížení na zvedací ramena bylo 5000 N a pro simulaci reálných podpor použita vazba 

kloub a posuvná vazba. V situaci kdy jsou ramena zdvihlá do maximální polohy vyšlo 

maximální napěti 196 MPa.  
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Obr. 23 Analýza rámu při zvedlých ramenech 

 

Hodnota maximálního posunutí se nachází na špičce zvedacích ramen a je rovna 1,19 

mm. 

 
Obr. 24 Posuv rámu pří zvedlých ramenech 

 

V situaci kdy jsou ramena v nejnižší poloze vyšlo maximální napěti 194 MPa. Tato 

hodnota je napětí je menší než hodnota napětí při zdvihlých ramenech.  
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Obr. 25 Analýza rámu při spuštěných ramenech 

 

Hodnota maximálního posunutí se nachází opět na špičce zvedacích ramen a je rovna 

1,08 mm. 

 
Obr. 26 Posuv rámu pří spuštěných ramenech 
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5.3.4 ZHODNOCENÍ ANALÝZY A CELKOVÁ SESTAVA STOLU 

Z důvodu zjednodušení simulace bylo zatížení přenášeno pomocí dnou zkřížených 

jackelových profilů. Největší napětí vzniklo v případě kdy jsou rame zvedlá do 

maximální polohy. Napětí je v této poloze rovno 196 MPa.  

 

𝑘 =
𝜎𝑘𝑡

𝜎𝑚𝑎𝑥
=

235 𝑀𝑃𝑎

196 𝑀𝑃𝑎
= 1,2                                                                                            (45) 

 

 
Obr. 28 Pracovní stůl ve složeném stavu 

 

 
Obr. 27 Celková sestava stolu 
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Největší napětí můžeme pozorovat ve dvou jackelových profilech. Ve skutečnosti 

bude stůl obsahovat čtyři zkřížené jackelové profily. Díky tomu se část zatížení 

přesune do zbylých jackelových profilů a bezpečnost stolu ještě vzroste.  

 

5.4 HYDRAULICKÉ SCHÉMA 
Hydraulické schéma obsahuje dva rozvaděče. Rozvaděč (V2) ovládá 

hydraulický válec (C1), který bude zvedat kmeny. Za tím to rozvaděčem se nacházejí 

dva škrtící ventily (V1) a (V3) se stabilizací tlakového spádů, slouží pro regulování 

rychlosti pohybu hydraulického válce. Zpětný ventil (V4) zajišťuje, že se píst v horní 

poloze samovolně nevrátí do původní polohy. Rozvaděč (V5) ovládá hydromotory 

(M1) a (M2). Hydromotor (M1) pohání dopravník pracovního stolu a hydromotor 

(M2) pohání dopravník na štípacím poloautomatu. Díky tomuto způsobu zapojení se 

hydromotory budou otáčet stejným směrem a stejnou rychlostí, což zajistí plynulou 

dopravu kmene až k řezné části štípacího poloautomatu. Škrtící ventily (V7) a (V6) 

slouží k regulaci otáček obou hydromotorů. Pojišťovací ventily (R2) a (R1) omezují 

maximální tlak v obvodu, aby nedošlo k poškození hydromotorů. 

 

 
Obr. 28 Schéma hydraulického obvodu 

 

 Na pracovním stolu bude umístěn pouze hydraulický válec a jeden hydraulický 

motor. Ostatní prvky jako jsou rozvaděče, škrtící ventily, pojistné ventily budou 

umístěny na štípači z důvodu jednotného ovládání celého stroje. Na boční straně 
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štípacího poloautomatu budou vyvedeny hydraulické rychlospojky, na které se připojí 

tlakové hadice pracovního stolu. 
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DISKUZE 

 

6 DISKUZE
Cílem bakalářské práce bylo, navrhnou pracovní stůl k štípacímu poloautomatu. 

Stůl umožňuje snadný převoz za štípačem a rozložení stolu je řízeno pomocí 

hydraulického válce. 

Z hlediska zjednodušení konstrukce byl pro posouvání kmenů do štípače navržen 

pásový dopravník. Výhodou dopravníku, oproti ozubeným válcům je že se nemusí 

řešit řetězový převod a lze zde snadno umístit dorazy, které při rozkládání stolu zajistí 

přesnou polohu. Díly, které se nachází na dopravníku stolu lze použít i pro dopravník 

štípače a díky tomu se sníží výrobní náklady. Hydromotor umožnuje otáčení v obou 

směrech a kmen lze tedy posouvat na levou nebo na pravou stranu. 

Nosné jackelové profily byly navrženy tak aby odolávaly předepsanému zatížení. 

Při výrobě těchto dílu musí býk kladen důraz na předepsané tolerance, aby 

nedocházelo ke kolizím. Při zvedání kmenů o maximální dovolené hmotnosti je nutné 

dbát na to, aby těžiště kmenu nebylo posunuto mimo střed pracovního stolu o hodnotu 

větší než 350mm. Kdyby tato hranice byla překročena, došlo by k ohnutí profilu, který 

spojuje zvedací ramena. Tento problém by šel vyřešit přidáním výztuh. 
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ZÁVĚR 

 

7 ZÁVĚR 
Všechny úkoly ze zadání byly splněny. Pro zvedání kmene byla navržena ramena, 

která jsou zvedána pomocí hydraulického válce ZH1 40/25x350. Zvedací ramena brání 

hydraulickému válci dosáhnout krajní polohy tím, že se zastaví o rám stroje. Analýzou 

rámu stolu byla stanovena bezpečnost k = 1,2. Největší napětí bylo zjištěno ve dvou 

jackelových profilech. Ve skutečnosti se ale část napětí přesune do dalších dvou 

profilů a bezpečnost stolu se ještě zvýší. Pro snadnou přepravu a rychlou manipulaci 

se stolem byly do konstrukce přidány dorazy, které umožňují přesné nastavení 

pracovní výšky stolu, při jeho rozložení.  

Pro přesunutí kmene do štípače byl zvolen pásový dopravník, který bude poháněn 

pomaloběžným orbitálním hydromotorem BGM 050 s výkonem 1,8 kW. Výhodou 

tohoto hydromotoru je, že poskytuje velký výstupní moment při nízkých otáčkách a 

umožňuje rozběh při zatížení. Díky tomu může být motor přímo spojen pružnou 

spojkou s hnacím bubnem dopravníku. Dopravník stolu obsahuje stejné součásti jako 

dopravník štípacího poloautomatu. Výhodou je zaměnitelnost dílů a levnější výroba.  

Hydraulické schéma bylo navrženo tak aby bylo možno regulovat rychlost 

hydraulického válce a hydraulického motoru. Hydraulický okruh umožňuje 

synchronizaci dopravníku zvedacího stolu a dopravníku štípacího poloautomatu. 

Všechny ovládací prvky pracovního stolu jsou umístěny na štípacím poloautomatu 

z důvodu jednotného ovládání celého stroje. 
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9 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 

a [-]  - součinitel pro kuličková ložiska 

b1 [mm]  - šířka pera 

bc [mm]  - vzdálenost síly Fk od bodu C 

ac  [mm]  - vzdálenost síly F od bodu C 

bi [m]  - světlá šířka bočního vedení 

Bp [mm]  - délka bubnu 

Cr [N]  - dynamická únosnost ložiska 

d  [m]  - tloušťka pásu 

d0 [mm]  - průměr hřídele v ložisku 

dc [mm]  - průměr hřídele v místě C 

Dh [mm]  - průměr čepu pro hydraulický válec 

Dk [mm]  - průměr kmene 

Dl [mm]  - průměr hřídele pro kluzné ložisko 

Dp [mm]  - průměr bubnu 

dv [m]  - průměr hřídele válečků 

Dv [mm]  - vnitřní průměr hydraulického válce 

f [-]  - globální součinitel tření 

F [N]  - síla vyvolaná hmotností kmene 

f1 [-]  - součinitel pro kluzné ložisko 

F1 [N]  - síla působící na jedné straně hnacího bubnu 

f2 [-]  - součinitel pro kluzné ložisko 

F2 [N]  - síla působící na druhé straně hnacího bubnu 

Fa [N]  - síla v bodě A 

Fb [N]  - síla v bodě B 

Fba [N]  - odpor setrvačných sil v oblasti urychlování  

Fbp [N]  - zvolený průměrný tah v pásu 

FDF [N]  - dovolená síla v pásu 

Fdol [N]  - síla v dolní větvi dopravníku 

Ff [N]  - odpor mezi dopravovanou hmotou a bočním vedení 

Fh [N]  - hlavní odpor dopravníku 

Fhor [N]  - síla v horní větvi dopravníku 
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Fk [N]  - síla působící na hydraulický válec 

Fl [N]  - odpor ohybu pásu na bubnech 

Fn [N]  - vedlejší odpor 

Fprům [N]  - průměrný tah v pásu 

Fs [N]  - přídavný odpor 

Ft [N]  - odpor v ložiskách hnaného bubnu 

Fu  [N]  - obvodová síla 

Fumax [N]  - maximální obvodová síla 

Fv [N]  - zvolený vektorový součet tahů v pásu 

Fvyr [N/mm] - pevnost pásu 

Fτ [N]  - vektorový součet sil v pásu 

g [m/s2]  - gravitační zrychlení 

h1 [mm]  - výška pera 

Iv [m3/s]  - objemový dopravní výkon 

k [-]  - součinitel sklonu 

kk [-]  - bezpečnost 

ks [-]  - součinitel opotřebení kluzného ložiska 

L10 [hod]  - trvanlivost ložiska 

L2 [m]  - délka válečků 

lb [m]  - minimální urychlovací délka 

lcelk [mm]  - celková délka pera 

Ld [m]  - délka dopravníku 

Lh [mm]  - délka čepu pro hydraulický válec 

Lk [mm]  - délka kmene 

Ll [mm]  - délka kluzného ložiska 

mk [kg]  - hmotnost kmene 

Mk [Nm]  - kroutící moment 

Momax [Nmm]  - maximální ohybový moment 

mp [kg/m2] - hmotnost 1m2 pásu 

mv [kg]  - hmotnost rotujících válečků 

n [ot/s]  - otáčky hřídele 

ndv [-]  - počet válečků v dolní části dopravníku 



 

 

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

strana 

53 

nhv [-]  - počet válečků v horní části dopravníku 

P [MPa]  - dovolený tlak v hydraulickém válci 

Pa [W]  - výkon dopravníku 

PD [MPa]  - dovolený tlak 

pd [MPa]  - kontaktní tlak 

Pdov [MPa]  - dovolený tlak v ložisku 

Pmax [MPa]  - maximální tlak v ložisku 

qB [kg/m]  - hmotnost dopravního pásu vztažená na metr délky 

qc [kg/m]  - hmotnost dopravovaného materiálu vztaženého na metr délky 

qr [kg/m]  - hmotnost rotujících válečků vztažená na metr délky 

ƩFy [N]  - suma sil v ose y 

Sm [mm]  - maximální průřez náplně pásu 

ƩMa [N]  - suma momentů k bodu A 

t [h]  - doba do dosažení dovoleného opotřebení kluzného ložiska 

t1 [mm]  - hloubka drážky v náboji 

v  [m/s]  - maximální rychlost dopravníku 

vdov [m/s]  - dovolená obvodová rychlost kluzného ložiska 

vo [m/s]  - počáteční rychlost dopravníku 

vob [m/s]  - obvodová rychlost kluzného ložiska 

w [-]  - dovolené opotřebení pouzdra 

Wk [mm3]  - průřezový modul v krutu 

Wo [mm3]  - průřezový modul v ohybu 

α [º]  - úhel opásaní hnacího bubnu 

δ  [-]  - součinitel rozběhu 

μ [-]  - součinitel tření mezi poháněcím bubnem a pásem 

μ1 [-]  - součinitel tření mezi dopravovaným materiálem a bočnicemi 

μ1 [-]  - součinitel tření mezi dopravovaným materiálem a pásem 

ρ  [kg/m3] - hustota oceli 

ρk [kg/m3] - hustota kmene 

σo [MPa]  - napětí v ohybu 

σrred [MPa]  - redukované napětí 

τk [MPa]  - napětí ve smyku 



 

 
strana 

54 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

 

10 SEZNAM OBRÁZKŮ 
 

Obr. 1 Navalovací stůl  15 

Obr. 2 Navalovací stůl s pohonem 16 

Obr. 3 Stojan s dopravníkem 16 

Obr. 4 Spalfix S-360 17 

Obr. 5 Wood beaver model 18 

Obr. 6 Regon R1 18 

Obr. 7 Štípací poloautomat RCA 480 joy 21 

Obr. 8 Rám 1 23 

Obr. 9 Rám 2 24 

Obr. 10 Pryž black star vks 25 

Obr. 11 Hnací buben 25 

Obr. 12 Pryžový pás – EP250/2 26 

Obr. 13 Orbitální hydromotor BGM 050 31 

Obr. 14 Schéma hnacího bubnu 33 

Obr. 15 Průběh VVÚ na hnacím bubnu 34 

Obr. 16 Schéma ložiskové jednotky 36 

Obr. 17 Ložisková jednotka 36 

Obr. 18 Sestava pásového dopravníku 38 

Obr. 19 Rozložený pohled sestavy hnacího bubnu 39 

Obr. 20 Rozložený pohled sestavy hnaného bubnu 39 

Obr. 21 Uložení válečku pásového dopravníku 40 

Obr. 22 Schéma zatížení rámu 40 

Obr. 23 Analýza rámu při zvedlých ramenech 42 

Obr. 24 Posuv rámu při zvedlých ramenech 42 

Obr. 25 Analýza rámu při spuštěných ramenech 43 

Obr. 26 Posuv rámu při spuštěných ramenech 43 

Obr. 28 Pracovní stůl ve složeném stavu      44 

Obr. 27 Celková sestava stolu       44 

Obr. 28 Schéma hydraulického obvodu      45 

 

 



 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

 

strana 

55 

11 SEZNAM PŘÍLOH 
 

11.1 VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 
PS/00/00 PRACOVNÍ STŮL 

PS/00/01 STŮL – PÁS 

PS/01/00 PLOCHÁČ S DRŽÁKY PRAVÝ 

PS/04/00 BUBEN HNACÍ 

PS/15/00 ZVEDACÍ RAMENO  

PS/18/00 NOHA DLOUHÁ 

PS/20/00 NOHA KRÁTKÁ
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