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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Hlavním cílem bakalářské práce je zpracovat návrh závěsného štípacího stroje na 

dřevo. Při návrhu štípacího stroje se vychází ze zadaných parametrů. Bakalářská práce je 

rozdělena do dvou hlavních oddílů. První část bakalářské práce je seskládána z několika 

dílčích cílů. V prvé řadě je vytvořen přehled dřevin včetně jejich technických parametrů. 

Současně je vypracována rešerše známých variant konstrukcí štípacích strojů na dřevo a 

provedení návrhu vlastního řešení. Druhá část bakalářské práce předkládá návrh štípacího 

stroje, pevnostní analýzu a výkresovou dokumentaci. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

závěsná štípačka na dřevo, přímočarý hydromotor, štípačka dřeva, štípačka za traktor, 

dřeviny, topení 

ABSTRACT 

The main aim of the bachelor’s thesis is to work on the design of a mounting wood 

splitting machine. The design of the splitting machine is based on the specified parameters. 

The bachelor’s thesis is divided into two main parts. The first part of the bachelor’s thesis is 

divided into several partial objectives. First, there is created review of woody species, 

including their technical parameters. At the same time, there is a recherche of known variants 

of wooden partition structures and design solutions. The second part of the bachelor thesis is 

a design of a splitting machine, strength analysis and drawing documentation. 

KEYWORDS 

suspension wood splitter, linear hydraulic motor, wood splitter, tractor splitter, wood, heating 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
Topení kusovým dřevem u nás patří k nejlevnějším zdrojům vytápění rodinných domů 

a zároveň je to znovu obnovitelný zdroj energie. Tento způsob vytápění je ale dost 

nekomfortní, protoţe vyţaduje řadu vynaloţeného úsilí. Stěţejní úlohou je pravidelná sezonní 

příprava dřeva, která zahrnuje těţbu dřeva. To obnáší kácení stromů a prvotní opracování 

dřeva tj. (odvětvování, zkrácení na odvozní délku). Dalším výrobním článkem je přibliţování 

dříví, coţ zahrnuje vyklizování a další přísun, popřípadě vyváţení dříví z pracovišť na 

vývozní, nebo odvozní prostory. Následným postupem je odvoz dříví z odvozního místa na 

skladní místo.[1] Proces je moţné obejít přímým nákupem dřeva jiţ připraveného na 

poţadovanou délku, nebo uţ vhodně zpracovaného k topení. Varianta s koupí uţ zcela 

zpracovaného dřeva se však prodraţí a pro uţivatele vlastnící kotel na dřevo se často vyplatí 

koupit dříví ne zcela zpracované.  Zpracování dřeva je fyzicky náročné, a proto se konstruují 

stroje, které tuto práci částečně či zcela ulehčí. 

Hlavním úkolem bakalářské práce je navrhnout závěsný štípací stroj. Inspiraci 

k tématu a návrhu stroje je pro mě rodné prostředí v lokalitě Bílých Karpat, kde je spousta 

lesů. K topení pouţíváme kotel na dřevo, který kombinujeme s kotlem plynovým. Dřevo 

těţíme přímo v lese nebo si koupíme určitý počet metrů dřeva, které jsou dodány v kládách. 

Při této volbě musíme pomyslet i to, kam dřevo sloţit, jelikoţ si nemůţeme dovolit skladovat 

klady přímo u domu, kde je přívod elektrické energie, čímţ by se vyřešila daná problematika 

pohonu štípačky. Klady musíme skladovat dál od domu, kde je sloţitější přístup s dodávkou 

elektrické energie. Stejný problém je i u odvozních míst v lese. Tady by byla štípačka 

efektivnější v tom případě, ţe naštípané metrové kusy dřeva by se lépe uskladňovali na přívěs, 

čímţ bychom naloţili více dřeva najednou. Zároveň se dřevo můţe skladovat přímo z přívěsu 

v metrových kusech, tím by se započalo vysychání a následně by se nařezalo dle potřeby. 

Zkonstruováním tohoto stroje si chci rozšířit obzory s problematikou pevnostních 

výpočtů a hydraulických rozvodů. Na trhu je nepřeberné mnoţství štípaček na dřevo. Mým 

cílem je zkonstruovat vlastní návrh a zuţitkovat při konstrukci poznatky jednak z praxe, ze 

studia a z nabídky štípaček uvedených na trhu. 
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TECHNICKÉ PARAMETRY DŘEVA 

 

1 TECHNICKÉ PARAMETRY DŘEVA 
  V první části jsou rozvedeny a popsány vlastnosti dřeva a technické parametry 

ovlivňující zpracování a zuţitkování palivového dříví. Dále se práce věnuje přehledu 

palivových dřevin a jejich vlastnostem.  

 

1.1 VLASTNOSTI DŘEVA 

Dřevo patří k nejstarším přírodním materiálům s nejvšestrannějším vyuţitím. 

Představuje přírodní materiál rostlinného původu, který lze neustále obnovovat v patřičném 

mnoţství a přibliţně předpokládané kvalitě při odborném hospodaření v lesích.[2] 

Rozlišujeme tyto vlastnosti dřeva: anatomické, chemické, fyzikální a mechanické, ostatní. 

 

1.1.1 ANATOMICKÉ VLASTNOSTI DŘEVA 

Anatomie dřeva je nauka o vnitřní stavbě dřeva poskytující podklady pro posouzení 

technických vlastností dřeva i příčin jejich změn. Rozlišování stavby a skladby dřeva je 

makroskopické, mikroskopické a submikroskopické. 

 

SKLADBA DŘEVA 

Skladba dřeva se nejčastěji posuzuje na příčném řezu. Má rozhodující vliv na řadu 

technických vlastností. Špatnou strukturu má dřevo s náhlými přechody z úzkých do širokých 

letokruhů a naopak. Příkladem vlivu struktury dřeva na technické vlastnosti je smrkové dřevo 

úzkoleté, které je tvrdší, pevnější, trvanlivější a v suchém stavu těţší neţ dřevo širokoleté. [1] 

 

Obr. 1: Základní řezy dřevem [2]; 1 – letokruh; 2 – jarní 

dřevo; 3 – letní dřevo; 



BRNO 2017 

 

 

17 
 

TECHNICKÉ PARAMETRY DŘEVA 

 
1.1.2 CHEMICKÉ VLASTNOSTI DŘEVA 

Dřevo je velmi sloţitý komplex různých látek, z nichţ základ tvoří přírodní polymery 

celulóza, hemicelulózy a lignin. Chemickým sloţením dřeva jsou podmíněny hořlavost 

a energetické vlastnosti dřeva. Tyto sloţky jsou důleţité u výběru vhodného palivového 

dřeva.[2] 

 

HOŘLAVOST A ENERGETICKÉ PODMÍNKY 

Při spalování zuţitkováváme dřevní hmotu a současně se získává tepelná energie. 

Hořlavost dřeva je jeho schopnost vznítit se, ţhnout a hořet plamenem. Dřevo hoří určitou 

rychlostí, udává se v procentech shořelého dřeva nebo také úbytkem hmotnosti za jednotku 

času. Rychlost hoření klesá při stoupající hustotě a vlhkosti dřeva, obsahem pryskyřice se tato 

rychlost zvyšuje.  

Výhřevnost představuje mnoţství vzniklého tepla, které vznikne při shoření 1 kg 

dřeva. Klesá se zvyšující se vlhkostí dřeva. V praxi se často pouţívá objemová výhřevnost. Je 

vyšší tím, čím je vyšší hustota dřeva. [2] 

 
Tab. 1 Výhřevnost hlavních druhů palivového dřeva a objemová hmotnost [13] 

Druh dřeva 

Výhřevnost při vlhkosti 25 % 
Objemová hmotnost 

[     ] 

[       ] [       ] [       ] Čerstvé 
Na vzduchu 

vyschlé 

Smrk 13,1 7350 5440 740 470 

Jedle 14 8040 5800 1000 460 

Borovice 13,6 9250 6730 700 520 

Topol 12,3 6540 4440 840 450 

Vrba 12,8 8490 5740 1000 460 

Bříza 13,5 10550 7100 940 600 

Jasan 12,7 11010 7450 920 720 

Buk 12,5 10830 7320 990 720 

Dub 13,2 11050 7430 1000 760 

Habr 12,1 10970 7400 1080 820 

Akát 12,7 11850 8030 870 750 

Pozn.: [pm] = 1 m
3
 plné dřevní hmoty (plnometr, pevný metr) 

[rm] = 1 m
3
 rovnaných polen, obsahuje 60-75% dřeva (prostorový metr)  

Obr. 2: Dřevo v průběhu hoření [12] 
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1.1.3 FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI DŘEVA 

VLHKOST DŘEVA 

Dřevo je materiál schopný přijímat nebo odevzdávat vodu, ať uţ ve skupenství 

kapalném nebo plynném. Vlhkostí dřeva se rozumí přítomnost vody ve dřevě. Vlhkost má 

velký význam při zpracování dřeva a pouţívání výrobků ze dřeva [2]. Podle vlhkosti se dřevo 

často v praxi zařazuje do následujících skupin (Tab. 2). 

Tab. 2 Vlhkost dřeva jednotlivých skupin [2] 

 Skupina Vlhkost 

1. Dřevo mokré, dlouhou dobu uloţené ve vodě w>100 % 

2. Dřevo čerstvě skáceného stromu w=50-100% 

3. Dřevo vysušené na vzduchu w=15-22% 

4. Dřevo vysušené na pokojovou teplotu w=8-15% 

5. Dřevo absolutně suché w=0% 

  

1.1.4 MECHANICKÉ VLASTNOSTI DŘEVA 

 

ŠTÍPATELNOST DŘEVA 

Štípatelnost dřeva je definována: 

„Štípatelnost dřeva je z pohledu způsobu zatíţení a stavu napjatosti sloţitý jev, při kterém 

v důsledku vnikání klínu do dřeva dochází k dělení dřeva. Rozrušení dřeva probíhá za 

současného působení tlaku a ohybu. Štípatelnost je určena silou, která způsobí porušení 

zkušebního tělesa a výpočet odolnosti proti štípání je dán obecným vztahem pro napětí:“[2]  

   
    

 
   [   ]  (1)

Kde:   , odpor dřeva proti štípání [2]; 

  , štípaná plocha; 

  , šířka polena [mm]; 

  , délka polena [mm]; 

„Štípatelnost dřeva je charakterizována jako odolnost proti štípání Rw, tj. odporem, který 

dřevo klade proti rozdělení na dvě části. Odolnost dřeva proti štípání se udává pouze ve 

směru vláken, a to v radiální a tangenciální rovině. U dřeva listnáčů s výrazně vyvinutými 

dřeňovými paprsky (dub, buk) je odolnost proti štípání větší v tangenciální rovině neţ v rovině 

radiální. U dřeva jehličnanů je tento rozdíl menší. Obecně je odolnost proti štípání u dřeva 

listnáčů vyšší neţ u dřeva jehličnanů.“[2] 
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Tab. 3 Odolnost dřeva proti štípání [2] 

Druh dřeva 

Odolnost proti štípání [MPa] 

V radiální rovině při 

vlhkosti 

V tangenciální rovině při 

vlhkosti 

12 %   30% 12 %   30% 

borovice 0,22 0,14 0,22 0,14 

smrk 0,18 0,11 0,18 0,11 

jasan 0,43 0,27 0,45 0,27 

dub 0,32 0,20 0,44 0,27 

buk 0,33 0,20 0,50 0,30 

habr 0,41 0,25 0,55 0,34 

topol 0,19 0,12 0,25 0,16 

 

1.2 PALIVOVÉ DŘÍVÍ 

Palivové dříví se mění s druhem dřeva a jeho vlastnostmi, které jsou zmíněné 

v (kap. 1.1). Zde jsou uvedeny nejběţnější druhy palivového dříví a vlastnosti jakými se 

vyznačují podle [14]. S vybraným dřívím počítám při návrhu štípacího stroje.  

1.2.1 BUK LESNÍ 

Ideální pro všechny druhy kamen. Tento druh dřeva dodává dlouhotrvající 

a rovnoměrné teplo. Vyţaduje delší skladování, protoţe bukové dřevo vysychá pomaleji neţ 

jiné druhy dřeva. [13] 

 

Obr. 3:Buk lesní [15] 

 

Obr. 4:Řez kmene Buku lesního[17] 
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1.2.2 DUB LETNÍ 

Vyznačuje se velmi dlouhou dobou hoření. Dřevo, které je ceněno pro svoji tvrdost 

a pevnost. Dubové dřevo by se mělo pouţívat do kamen, které slouţí pouze k čisté výrobě 

tepla, protoţe při hoření můţe dojít k nepříjemnému zápachu. Zápachu se zabrání dokonale 

vysušeným dřevem. [13] 

 

Obr. 5:Dub letní [15] 

 

Obr. 6:Řez kmene Dubu letního [17] 

1.2.3 SMRK ZTEPILÝ 

Smrkové třísky jsou ideální na zátop. Dřevo obsahuje hodně pryskyřice, takţe dochází 

k „vystřelování―, a to ho předurčuje pro topení v uzavřených kamnech. Hoří snadno 

a rychle. [13] 

 

Obr. 7: Smrk ztepilý [15] 

 

Obr. 8:Řez kmene Smrku ztepilého [17] 
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1.2.4 JASAN ZTEPILÝ 

Vynikající dřevo na topení pro všechny typy kamen. Má vysokou a konstantní 

energetickou hodnotu. Nutná je dlouhá skladovací doba, aby bylo dřevo na topení dokonale 

suché. Jasan se snadno řeţe, ale má horší vlastnosti při štípání. [13] 

 

Obr. 9: Jasan ztepilý [16] 

 

Obr. 10:Řez kmene Jasanu ztepilého [17] 
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2 ZPŮSOBY ŠTÍPÁNÍ DŘEVA 
U štípání dřeva hraje roli štípatelnost dřeva a odolnost dřeva proti štípání. Štípatelnost 

dřeva je zcela sloţitý jev z pohledu způsobu zatíţení a stavu napjatosti, při kterém v důsledku 

vnikání klínu do dřeva dochází k dělení dřeva. Štípatelnost je charakterizována jako odolnost 

proti štípání, protoţe při rozdělování na dvě části dřevo klade značný odpor. Charakter 

odolnosti proti štípání se udává pouze ve směru vláken a to v radiální a tangenciální rovině. 

Odolnost dřeva proti štípání ovlivňuje řada dalších faktorů, kterými jsou vlastnosti štípaného 

dřeva. Na trhu vzrůstá počet firem zabývajících se problematikou strojů, ale také nástrojů 

určených ke štípání dříví. Tradiční štípání dřeva je pomocí seker a klínů. Pokročilejší způsob 

štípání vzniká s vyuţitím mechanizované technologie.[3] Způsoby štípání dřeva, můţeme 

pomyslně rozdělit do následujících kategorií: 

 

1. Manuální štípání 

2. Částečně mechanizované štípání 

3. Mechanizované štípání 

4. Plně mechanizované stroje 

 

2.1 MANUÁLNÍ ŠTÍPÁNÍ 

Manuální štípání je technologie s ruční prací za pomocí jednoduchých nástrojů 

určených ke štípání dříví. Je to jeden z nejstarších způsobů úpravy dříví.  Význam ručního 

nářadí neklesá ani při současném rozvoji strojních technologií. V některých případech ruční 

štípání stále nelze nahradit štípáním mechanizovaným. Proto firmy zabývající se výrobou 

ručních nástrojů zavádějí do svých výrobních programů umoţňující progresivní techniku 

práce s niţším výdajem energie a s niţší spotřebou času. Dalším důvodem zlepšování nástrojů 

je vysoká fyzická namáhavost ručního štípání. 

 

  

Obr. 11: Tradiční nástroje na štípání dřeva [18] 
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2.1.1 SEKERY 

Sekera je jednobřitý nástroj, kterým při přesekávání dřevních vláken pracujeme 

rázem-švihem. Vyuţitím kinetické energie se dosáhne v místě seku vysoké účinnosti. Sekery 

rozlišujeme podle typu práce, k jaké jsou určeny. Jednotlivé sekery se liší tvarem, hmotností a 

celkovou úpravou. Rozdělení a popis seker je znázorněno na (Obr. 12). 

ODLIŠNÝ TYP ŠTÍPACÍ SEKERY 

Předchozí sekerové čepele můţeme označit jako tradiční štípací sekery. Nový typ 

sekery vynalezl Heikki Karna, který navrhnul sekeru pro zrychlení a usnadnění práce při 

štípání. [19] 

Tento typ sekery je efektivnější a bezpečnější. LeverAxe pracuje pomocí pákového 

mechanismu díky rotačnímu chodu. Vzhledem ke speciálně navrţenému tvaru, čepel působí 

jako klín i páka zároveň. Po dopadu čepele na dřevo dochází k zaseknutí a pomocí 

navrţeného tvaru začne čepel konat rotační pohyb a odtlačovat rozštíplý dřevní materiál od 

sebe. Docílíme tak snadnějšího rozštípnutí polena. Výsledkem je menší síla při sekání a práce 

by měla být navíc bezpečnější. Tento typ konstrukce předchází zaseknutí a zaklínění sekery 

v polenu, coţ obvykle způsobuje potíţe a ztěţuje práci při pouţívání běţných seker. [21] 

  

Obr. 13: LeverAxe84[20] 

Obr. 12: Základní typy seker [3] 
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2.1.2 ŠTÍPACÍ KLÍNY 

Při výrobě klínu je důleţitou sloţkou výběr vhodných materiálů a způsob opracování. 

Vhodně zvolený materiál a opracování by mělo zabránit vzniku trhlin v materiálu na úderové 

ploše klínu, kde vzniká vysoké tlakové napětí. Trhliny mohou způsobovat vyštípnutí kousků 

ocele. Další zdokonalení klínu spočívá ve vhodně zvoleném vrcholovém úhlu.  

Klín zatloukáme podél vláken a díky ostří a vhodně zvolenému úhlu bočních stěn 

klínu docílíme snadného naraţení do polena. Dále potřebujeme, aby se poleno rozštíplo a 

proto by horní část klínu měla být rozšířena, aby došlo k většímu rozevírání oddělujících se 

částí. Budeme-li mít klín úzký po celé délce, tak ho sice do dřeva snadno zarazíme, ale poleno 

se nemusí rozštípnout. Práce tak bude více náročná, protoţe budeme muset naráţet další 

klíny. Naopak budeme-li mít klín široký, bude se nám hůře zaráţet do dřeva kvůli velkému 

odporu dřeva. Proto je vhodná kombinace obou úhlů do jednoho do jednoho typu klínu (Obr. 

14). 

 

2.2 ČÁSTEČNĚ MECHANIZOVANÉ ŠTÍPÁNÍ 

Při manuálním štípání dřeva s ručními nástroji musíme vynaloţit hodně fyzické síly. To 

byl jeden z hlavních důvodů proč zkonstruovat částečně mechanizované štípačky. U tohoto 

typu štípaček je stále nezbytný určitý podíl ruční práce. Štípačky nám ulehčí práci zejména při 

větším mnoţství dřeva a práce s nimi je bezpečnější.  

 

2.2.1 RUČNÍ MECHANICKÁ ŠTÍPAČKA 

Jednoduchá konstrukce a mechanismus, který svým působením ulehčuje namáhavou 

práci tak, ţe štípací klín vrací pomocí pruţiny nebo protizávaţí do původní polohy, ze které 

lze opět vyvinout štípací sílu a energii úderu. Energie úderu a tím pádem i štípací sílu lze 

vyvinout vyšší, oproti štípání s běţnou sekerou, vlivem působící vyšší hmotnosti pohyblivých 

částí.  

Obr. 14:Štípací klín Estwing E-5 Sure split [18] 
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2.2.2 RUČNÍ HYDRAULICKÁ ŠTÍPAČKA 

Hlavní část této štípačky tvoří lineární jednočinný hydromotor s pístovým 

hydrogenerátorem, který je poháněn ručně přes páku. Píst hydrogenerátoru vykonává 

přímočarý vratný pohyb. Zvyšuje se tlak oleje pod pístem a vzniká štípací síla. Píst tlačí 

kulatinu na klín pevně umístěný na rámu. Zpětný chod vysunutého pístu je prováděn 

uvolněním zpětného ventilu na hydromotoru a zatlačením pístu do válce. Zatlačení se provádí 

ručně, gravitací nebo pruţinou. Nevýhodou této štípačky je malá rychlost posuvu pístu a malý 

zdvih. 

 

 

Obr. 15: Ruční mechanická štípačka [22] 

Obr. 16: Ruční hydraulická štípačka [23]  
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2.2.3 NOŽNÍ ŠTÍPAČKA 

K ruční práci je u této štípačky přidána práce nohou. Štípací síla vzniká vyvinutou noţní 

sílou přes šlapací mechanismus. Noţní štípačka se skládá z nosného podstavce, výkyvného 

ramena, vychylovacích unášečů a taţných pruţin. Otočné rameno je sloţeno ze dvou částí a to 

nosné části, na níţ je umístěna nastavitelná patka a na konci je noţní pedál a hybné části 

s přivařeným klínem. Uţivatel nastaví vzdálenost mezi klínem a patkou podle rozměru dřeva 

určeného ke štípání. Proces štípání je zahájen sešlápnutím hybného ramene uloţeného na 

čepu, vzniká tak rotační pohyb. Unášeče mají jinou trajektorii pohybu důsledkem uloţení 

mimo osu čepu výkyvného ramena. Vzniká posuvný pohyb hybné části s klínem, která vniká 

do dřeva a způsobuje rozštípnutí polena. Vrácení mechanismu do původní polohy je 

uskutečněno působením taţných pruţin. Uţivatel při štípání musí překonat sílu pruţin a odpor 

dřeva při štípání. Maximální délka štípaného dřeva se udává 430 mm a štípací síla 1,5 t. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

Obr. 17: Noţní štípačka [24]; a) Pracovní poloha; b) Sešlápnutá 

poloha; c) Detail štípacího mechanismu; 

 

2.3 MECHANIZOVANÉ ŠTÍPÁNÍ 

  Mechanizované štípaní je zaloţeno na vyvíjení štípací síly strojním pohonem. Tím 

odpadá namáhavá fyzická činnost, která je vykazovaná u manuálního i částečně 

mechanizovaného štípání. Štípačky se strojním pohonem se stále vyvíjejí a zdokonalují, patří 

k nejrozšířenějším strojům pro zpracování dřeva uváděné na trhu. Nabízené stroje rozlišujeme 

podle způsobu pouţitých komponent, které hrají velkou roli při způsobu štípání. Uváděné 

varianty se odlišují typem konstrukcí, pohonem, způsobem vykonávající štípací sílu. Známé 

varianty štípaček: 

1. Hydraulické štípačky 

2. Kuţelové štípačky 

3. Štípací mechanismy  
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2.3.1 HYDRAULICKÉ ŠTÍPAČKY 

Hydraulické štípání je zaloţeno na hydrostatickém mechanismu. Souboru 

hydraulických prvků a samotných jednotek slouţících k přeměně vstupní mechanické energie 

v příkladné formě malého momentu a velké rychlosti, na mechanickou energii výstupní ve 

formě velké síly a malé rychlosti, přičemţ zprostředkovatelem přeměny energie je kapalina. 

Mechanická energie se v hydrogenerátoru přeměňuje na hydraulickou, tím vzniká zdroj 

proudu a tlaku. Proud tlakové kapaliny je rozdělován a řízen řídícími regulačními jednotkami. 

Tímto je ovládán hydromotor, ve kterém probíhá přeměna hydraulické energie na energii 

mechanickou. Vzniká tak štípací síla určená k rozštípnutí dřeva.  

Hydraulické štípačky přinášejí některé příznivé vlastnosti dle [4]: 

I. Snadný přenos velkých sil 

- Jednoduché hydraulické vedení nahradí často pouţívané sloţité mechanismy. 

II. Snadné jištění proti přetíţení 

- Ochrany proti přetíţení se dosahuje tlakovými pojistnými ventily.  

III. Malá poměrná hmotnost a malý rozměr hydraulických prvků 

IV. Snadná reverzace pohybu 

V. Konstrukční volnost 

- Mechanismy mohou být řešeny podle technologických poţadavků, aniţ by se bral 

ohled na uloţení motoru, souosost hřídelí apod. 

VI. Snadná údrţba a provozní spolehlivost 

Je zde i několik nepříznivých vlastností dle [4]: 

I. Vyšší pořizovací náklady  

- Ty jsou dány především náročnou výrobou hydraulických prvků kde je kladen 

důraz na přesnost výroby a zpracování pouţitých materiálů. 

II. Citlivost na nečistoty v kapalině 

III. Závislost na vlastnostech pracovní kapaliny 

- Při přenosu se proměnná energie mění v teplo, které nepříznivě ovlivňuje změnu 

viskozity kapaliny. 

IV. Moţnost znečištění při úniku oleje  

Více příznivých vlastností hydraulických mechanismů se zapříčinilo na rozvoji 

hydraulických štípaček, kterým bude věnována (kap. 3). 
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2.3.2 KUŽELOVÉ ŠTÍPAČKY 

Základním prvkem je rotující ocelový kuţel se závitem vykonávající hlavní pohyb 

štípačky. Proces štípání nastane po přitlačení polena na vrchol kuţele, kde dojde k zachycení 

závitem a vnikání kuţele do dřeva způsobí rozštípnutí špalku. Zachycení reakčních sil je 

vyřešeno pro krátké špalky pevným stolem. Při štípání delších polen je přidáno přidrţovací 

rameno. Pohon je napojen většinou napřímo k hřídeli s trnem. Pojistným prvkem vůči 

přetíţení je spojka. Pokud je potřeba regulace otáček, zavádí se do soustavy převodovka. 

Tento typ štípaček je velmi jednoduchý, továrně se však nevyrábí. Štípání probíhá za sníţené 

bezpečnosti práce kvůli ostrému rotujícímu trnu, kdy můţe dojít k namotání obsluhy. 

PRACOVNÍ NÁSTROJ 

Pracovním nástrojem je v tomto případě štípací kuţel se závitem. Konstrukčně se dá 

rozdělit na štípací a upínací část. Štípací část je kuţelovitého tvaru s jednoduchým 

nenormalizovaným profilem závitu. Nástroje se rozlišují podle systému upínání, profilu 

závitu, i tvaru kuţelu. 

 

Obr. 18: Kuţelová štípačka za traktor [25] 

Obr. 19: Štípací nástroj s lomeným kuţelem [26] 
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2.3.3 ŠTÍPACÍ MECHANISMY 

 

ŠTÍPAČKA S HŘEBENOVOU TYČÍ 

Konstrukčním řešením je štípání v horizontální poloze, kdy je tento typ poměrně 

jednoduchý a účelný. Zde jsou pouţity mechanické převody, vyznačují se větší účinností neţ 

převody hydraulické. Jištění proti přetíţení je problematické a u strojů se často nevyskytují. 

Hlavní pracovní pohyb vykovává hřebenová tyč s patkou tlačící kulatinu na klín. Hřebenová 

tyč je v patce uloţena na čepu, coţ zapříčiní kyvný pohyb, a je podepřená tlačnou pruţinou. 

Přítlačná kladka přiblíţí hřebenovou tyč k točícímu se pastorku, po zapnutí dojde k pohybu. 

Zajištění úplného zapadnutí ozubení bez rizika vylomení zubů, je vhodný krátký volný chod 

před natlačením dříví na klín. V koncové poloze je kladka automatický vypnuta přídavným 

mechanismem, aby nedošlo ke kolizi a hřebenová tyč je oddálena od pastorku vlivem 

působení tlačné pruţiny umístěné pod tyčí. Posuv je moţné vypnout v jakékoliv poloze 

manuálním vypnutím kladky. Vrácení hřebenové tyče s patkou je uskutečněna taţnými 

vinutými pruţinami. Na hřídeli pastorku je umístěn setrvačník pro lepší vyuţití výkonu 

motoru. Tento typ štípaček se vyrábí pro kratší rozměry polen.  

 

ŠTÍPAČKA S KLÍNOVÝM MECHANISMEM 

Jde o starší provedení na principu klikového mechanismu. Pohon štípačky je spalovací 

motor a klikový hřídel pohání štípací klín napřímo. Není zde provedeno ţádné vypnutí 

pohybu bez vypnutí motoru. Poloha štípaní je horizontální. Poleno se vkládá do štípacího 

prostoru a opírá se o pevnou patku. Jakmile je klín v horní úvrati, pohybem do dolní úvrati je 

zahájen štípací proces. Vkládání dřeva musí být načasované, protoţe pohyb klínu má vyšší 

rychlost. Rozměr štípacího prostoru je omezen vzdáleností horní a dolní úvratě. 

 

Obr. 20: Mechanická štípačka DR RapidFire [27]; Rack – hřeben; 

Flywheel – setrvačník; Pinion gear - pastorek 
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2.4 PLNĚ MECHANIZOVANÉ STROJE 

Jsou jen takové stroje, ve kterých se lidská ruka vyráběného dříví nedotkne.[3] 

 

2.4.1 ŠTÍPACÍ POLOAUTOMATY 

Slouţí k výrobě palivového dřeva a k procesu štípání jsou přidány další procesy ke 

zpracování dřeva. Vstupním materiálem bývá celý kmen stromu, který je pomocí dopravníku 

posouván k pile, kde je zastaven dorazem, kterým je nastavena délka polena. Kmen se zajistí 

přidrţovači a pomocí pily dojde k uřezání polena, které spadne do spodní části stroje, kde je 

štípací prostor. Zde je pouţita horizontální hydraulická štípačka s pevným klínem, který je 

polohovatelný pouze v ose klínu. Hydraulický píst vtlačí poleno na klín, kde je zahájen proces 

štípání a vytlačí štěpinu na pásový dopravník. Celý proces zpracování dřeva je ovládán přes 

joystick nebo tlačítka, které řídí elektromagnetické rozvaděče. Poloautomaty jsou stacionární, 

přepravované na tříbodovém závěsu nebo přidáním podvozku mohou být taţené. Štípací 

poloautomat můţe být poháněn připojením na traktorovou hřídel. Tento typ pohonu lze volit 

při mobilním provedení. Při stacionárním umístění můţe být poháněna elektromotorem nebo 

vznětovým motorem. 

  

Obr. 21: Štípací poloautomat RCA 480 JOY [28] 
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2.4.2 ŠTÍPACÍ AUTOMATY 

Základní princip zpracování dřeva je podobný jako u štípacích poloautomatů. 

Automaty se liší v ovládání jednotlivých prvků, které je zajištěno pomocí softwarového 

naprogramování. Stroj je obohacen o řízené automatické prvky. Automaty bývají především 

stacionárního provedení a jsou součástí výrobních linek pro výrobu palivového dřeva. 

 

 

 

Obr. 22: Štípací automat APD – 450 [29] 



BRNO 2017 

 

 

32 
 

HYDRAULICKÉ ŠTÍPAČKY 

 

3 HYDRAULICKÉ ŠTÍPAČKY 
Štípací stroj se skládá z pevného rámu, který je kostrou stroje. K rámu je připevněna 

pohonná jednotka, přímočarý hydromotor, štípací klín a další hydraulické prvky 

s konstrukčním provedením a příslušenstvím. Přímočarý hydromotor přeměňuje tlakovou 

energii, dodávanou hydrogenerátorem, na energii mechanickou. Vznikají axiální síly v obou 

směrech, z nichţ jedna je štípací a druhá vratná. Známé varianty konstrukcí štípaček můţeme 

rozdělit do následujících kritérii podle: 

1. Polohy umístění hydraulického pístu 

2. Typu pohonu 

3. Pracovního nástroje 

4. Velikostí štípací síly 

5. Řízení hydraulického pístu 

6. Způsobu mobilizace 

 

3.1 POLOHA UMÍSTĚNÍ HYDROMOTORU 

Na trhu se objevují typy štípaček s umístěním hydromotoru vertikálně, horizontálně 

a vyskytují se i speciální typy, u nichţ je poloha nastavitelná. 

 

3.1.1 HORIZONTÁLNÍ ŠTÍPAČKA 

Horizontální štípačky mají ve většině případů pevný štípací klín připevněný 

k nosnému rámu stroje a pohyblivou patku vedenou v dráze rámu. Kulatina je pokládána na 

konstrukci rámu a tlačena lineárním hydromotorem na pevný klín, kde dochází k štípacímu 

procesu. Horizontální typ štípačky je určen pro štípání menších rozměrů dřeva. Výhodou 

můţou být malé rozměry a nízká hmotnost štípaček. To zajistí lehkou skladovatelnost 

a manipulovatelnost. Při pouţití elektrického motoru lze štípat v domech a menších budovách. 

Vyrábí se s malou štípací sílou na břitu. Svou konstrukcí nevyţaduje zvláštní poţadavky na 

údrţbu. Velkou nevýhodou horizontální štípačky je, ţe v průběhu vkládání polena na štípačku 

i během samotného štípání musí být obsluhující osoba ohnuta v zádech. Řešením daného 

problému je přídavná konstrukce, která je znázorněna na (Obr. 24). Tímto docílíme vhodnou 

pozici při štípání. 
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3.1.2 VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKA 

Vertikální štípačky mají pevnou pracovní podloţku v dolní části a pohyblivý klín 

v horní části. Klín je připojený k hydromotoru, který vykonává štípací sílu a je vedený v dráze 

stojiny. Vertikální štípačky jsou typické robustní konstrukcí, větší štípací sílou neţ tomu bylo 

u štípaček horizontálních. Štípačka díky svému rozsahu pracovního prostoru jsou vhodné pro 

štípání delších polen. Polena jsou štípány svisle a tento způsob umoţňuje lepší manipulaci 

s kulatinou, která se na štípačku umístí zvednutím jen jednoho konce. Nevýhodou je větší 

hmotnost, která souvisí s horší manipulací a jejich niţší stabilita, pokud stojí samostatně. 

Vzhledem k její svislé konstrukci má lepší obsluhu.  

 

Obr. 25: Vertikální štípačka [32] 

Obr. 23: Horizontální štípačka [30] Obr. 24: Horizontální štípačka 

s konstrukcí [31] 
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3.1.3 POLOHOVATELNÁ ŠTÍPAČKA 

Tento typ štípačky se vyznačuje moţností štípat polena jak v horizontální, tak i ve 

vertikální poloze. Pokud je potřeba štípání polen menších rozměrů, štípačku nastavíme do 

horizontální polohy. Další výhoda v horizontální poloze souvisí s převozem štípacího stroje, 

který má vyšší stabilitu. Nastavením štípačky do vertikální polohy se provádí podle typu 

konstrukce a to ručně, navijákem nebo hydraulicky. Ve vertikální poloze je vhodnější štípat 

polena větších a delších rozměrů skrz lepší manipulaci s dřívím. Nádrţ, hydrogenerátor 

popřípadě spalovací motor jsou umístěny na vedlejší konstrukci ve stejné poloze nezávisle na 

poloze stojiny.  Polohovatelná štípačka je méně vhodná pro domácí tzv. „hobby― potřebu. 

Vyplatí se spíše tam kde je potřeba štípat obrovské mnoţství dřeva různých rozměrů.  

 

 

a) 

 

b) 

Obr. 26: Polohovatelná štípačka [33]; a) Horizontální 

poloha; b) Vertikální poloha; 

3.2 TYP POHONU 

 

3.2.1 ASYNCHRONNÍ ELEKTROMOTOR 

Nejčastější varianta je pohon elektromotorem. Tichý chod, nízká pořizovací cena, 

snadná údrţba, obsluha a neznečištěné okolní prostředí spalinami (oproti spalovacímu 

motoru) jsou výhodou tohoto typu pohonu. Nevýhodou je napájení z elektrické sítě čili 

omezený prostor pro štípání. Pouţívají se jednofázové (230V/50Hz) nebo třífázové 

(400/50Hz) asynchronní motory. Jednofázový motor má snadnou dostupnost k jednofázové 

síti. Motor má horší průběh točivého momentu oproti třífázovému motoru a je výkonově 

omezen kvůli jištění běţné jednofázové sítě. 
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3.2.2 SPALOVACÍ MOTOR UMÍSTĚNÝ NA KONSTRUKCI ŠTÍPAČKY 

Jedním z mnoha provedení je umístnění pohonu přímo na konstrukci štípačky. Příklad 

provedení můţeme vidět na (Obr. 28). Nejčastěji jde o jednoválcový čtyřtaktní záţehový 

motor chlazený vzduchem. Hydrogenerátor bývá poháněn napřímo. Vhodně zvolený motor 

pracuje v oblasti jmenovitého točivého momentu s minimální spotřebou paliva. Spalovací 

motory nejsou omezeny přívodem energie, jako tomu bylo u elektromotorů. Můţeme tedy 

štípat kdekoliv, i tam kde není přívod elektrické energie. Oproti elektromotorům spalovací 

motory vyţadují vyšší údrţbu, mají hlučnější chod a znečišťují ovzduší spalinami. 

 

  

Obr. 27: Asynchronní elektromotor ze štípačky Hecht [34] 

Obr. 28: Spalovací motor na vertikální štípačce VARI [35] 
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3.2.3 VNĚJŠÍ HYDRAULICKÝ OKRUH TRAKTORU 

Tlakovou energii do přímočarého hydromotoru můţeme zajistit hydrogenerátorem 

poháněným spalovacím motorem umístněným mimo konstrukci štípačky z vnějšího 

hydraulického okruhu traktoru. Taková štípačka je jednodušší variantou, u níţ není potřeba 

pohonná jednotka, hydrogenerátor a ani nádrţ na olej. Hydromotor s rozvaděčem se 

k vnějšímu hydraulickému okruhu traktoru připojí, pomocí hadic s rychlospojkou. Důleţitou 

sloţkou tohoto typu štípání je připojit štípačku k vhodně zvolenému typu traktoru s ideálními 

podmínkami čerpadla. Musí zajišťovat dostatečný hydraulický průtok při nízkých otáčkách 

motoru v oblasti nízké měrné spotřeby paliva pro sníţenou zátěţ. Neideální volbou je 

nevýkonná hydraulická jednotka a vyšší výkon spalovacího motoru, kde dochází k vyšší 

spotřebě pohonných hmot. Tomuto lze předejít pouţitím převodovky před hydrogenerátorem 

nebo pouţít pístního čerpadla s proměnným průtokem a tlakem, které automaticky reguluju 

takový průtok a tlak jaký je pro daný pohyb potřeba. 

 

a) 

 

b) 

Obr. 29: Štípací stroj poháněný z vnějšího hydraulického okruhu traktoru; 

a) Vertikální provedení [36]; b) Horizontální provedení [37]; 

 

3.2.4 PŘIPOJENÍ NA TRAKTOROVOU HŘÍDEL  

Další variantou je pouţití vývodového hřídele, jímţ traktory dokáţou efektivně přenést 

veškerý výkon. Štípačka oproti předešlé variantě má vlastní hydraulický okruh 

i s hydrogenerátorem, do kterého je energie dodávána z traktoru. Pro přenos energie 

z výstupního hřídele na hydrogenerátor, popřípadě na převodovku, slouţí kardanová hřídel. 

Některé typy traktorů mají moţnost změny převodu výstupní hřídele, čímţ se regulují 

výstupní otáčky. Štípačky připojeny k traktorům neposkytující tento převod. Bývají doplněny 

převodovkou přímo před hydrogenerátorem. Změna převodů a otáček souvisí se spotřebou 

pohonných hmot v okamţiku, kdy je nízký výkonový odběr štípačky proti výkonovému 

potenciálu motoru, který je ve vyšších otáčkách. V tomto případě sníţíme otáčky motoru 

a změníme převod výstupního hřídele tak, aby byla větší efektivnost štípačky. Avšak velká 

část štípaček je konstruovaná na otáčky 540 min
-1

 výstupního hřídele traktoru. 
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3.2.5 KOMBINOVANÝ POHON 

Kombinovat pohony elektrického a spalovacího motoru se jeví jako značná výhoda při 

úspoře provozních nákladů. Uţivatel má moţnost vyuţívat výhod elektrického motoru 

v blízkosti elektrické sítě. V terénu lze pouţívat pohon ze spalovacího motoru čímţ se 

neomezí mobilita štípačky. Kombinace a zapojení pohonů závisí na typu konstrukce štípačky. 

Variant a konstrukčních kombinací je mnoho. Na obrázku je uvedena kombinace 

elektromotoru s připojením na vývodový hřídel traktoru.  

 

Obr. 30: Vertikální štípačka poháněna přes kardan [38] 

Obr. 31: Štípačka LUMAG HEZ 25 s kombinovaným pohonem [39] 
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3.3 PRACOVNÍ NÁSTROJ 

Pracovním nástrojem hydraulické štípačky je klín. Tvar a konstrukce klínu je na 

stejném principu jako klíny pro manuální štípání. Klíny se vyrábí spíše jako svařence 

a mohou mít jedno (Obr. 32) nebo více ostří (Obr. 33). 

 

 

Rozdělujeme je na pohyblivé klíny, které vykovávají pracovní pohyb, a nepohyblivé, 

přivařené ke konstrukci. Hlavní pohyb vykonává hydromotor tlačící kulatinu na klín.  

 

POHYBLIVÝ KLÍN 

V případě pohyblivých klínů je nejčastěji v kombinaci s pevnou patkou ve vertikálním 

provedení. Výhodou je, ţe štípaná polena zůstávají v pracovním prostoru při vícenásobném 

štípání jedné kulatiny. 

 

NEPOHYBLIVÝ KLÍN 

Posuvná tlačná patka a nepohyblivý klín se nejčastěji pouţívají u horizontálních typů 

štípaček. Pokud je klín víceramenný, je výhodou jeho osová nastavitelnost kvůli odlišnému 

průměru kulatin. Tato konstrukční část není potřebná u vertikálního provedení, kde je moţné 

si kulatinu ustavit do středu osy štípání. Rozštípnuté dřevo se po štípacím procesu nachází 

mimo pracovní prostor. 

 

 

Obr. 32: Jednobřitý štípací klín [41] 

Obr. 33: Typy štípacích vícebřitých klínů [28] 
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3.4 VELIKOST ŠTÍPACÍ SÍLY 

  Velikost štípací síly je hlavním údajem při prodeji štípačky. Podle tlačné síly na břitu 

dělíme štípačky na: 

a) Hobby stroje – štípací síla do 8t 

b) Poloprofesionální – štípací síla od 8t do 12t 

c) Profesionální – od 12t 

 

3.5 ŘÍZENÍ HYDROMOTORU 

 

3.5.1 MECHANICKÉ ŘÍZENÍ 

Mechanicky můţeme hydraulický obvod řídit pomocí pák na šoupátkovém rozvaděči a 

ovládat tak rozvod hydraulické kapaliny napřímo. 

 

 

3.5.2 ELEKTRICKÉ ŘÍZENÍ 

Elektrické řízení je vyuţito spíše u sloţitějších strojních zařízení. U tohoto řízení můţe 

vzniknout obvod poloautomatický nebo plně automatický. Šoupátkový rozvaděč je spínán 

nebo rozpínán přes elektromagnetické ovládání. U automatických strojů je elektromagnet 

řízen hardwarovým systémem. 

 

 

  

Obr. 34: Schéma hydraulického okruhu s elektromagnetickým rozvaděčem; 

1 – hydrogenerátor; 2 – pojistný ventil; 3 – filtr; 4 – nádrţ; 5 – 

elektromagnetický šoupátkový rozvaděč; 6 – hydromotor; 
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3.6 ZPŮSOB MOBILIZACE 

 

3.6.1 RUČNĚ PŘENOSNÉ 

Jedná se o štípací stroje menších hmotnostních parametrů s niţší výkoností. Pro lepší 

manipulaci jsou pouţita kolečka (zvláště u vertikálního provedení). 

 

 

3.6.2 PŘÍVĚSNÉ, NÁVĚSNÉ 

Způsob mobilizace této varianty spočívá v taţení štípačky za traktorem nebo osobním 

automobilem. Štípací stroj má navrţenou podvozkovou konstrukci většinou s jednou 

nápravou, na níţ je umístěn štípací mechanismus. Taţení stroje traktorem způsobí značné 

výhody z pohledu pouţití větších moţností pohonů a dostupnosti do míst, kde je terén značně 

náročný na dopravu. Připojení za osobní automobil je konstrukce navrţena na vyšší rychlosti 

při dopravě, jelikoţ nelze vyuţít automobil jako typ pohonu štípacího stroje, je nutné přidat 

spalovací motor, který lze kombinovat s motorem elektrickým dle dostupnosti sítě. 

 

 

3.6.3 NESENÉ 

Traktor poskytuje tříbodový hydraulický závěs slouţící pro přenos strojů. U tohoto 

konstrukčního provedení je výhodné vyuţít vnější hydraulický obvod nebo připojení na 

traktorovou hřídel.  

 

 

3.6.4 STACIONÁRNÍ 

Stacionárně umístěné štípačky jsou součástí výrobní linky palivového dřeva. Jsou 

zcela automatizované. Vstupní i výstupní materiál bývá dopravován pomocí různých typů 

dopravníku. 
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4 KONCEPČNÍ NÁVRH 
Koncepční návrh zahrnuje moţné způsoby provedení jednotlivých variant štípacích 

strojů, následné porovnání a výběr nejvhodnější z nich. 

 

4.1 VLASTNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ ŠTÍPACÍHO STROJE 

Jednotlivé varianty závěsných štípacích strojů jsou popsány slovně a znázorněny na 

obrázcích. 

 

4.1.1 PRVNÍ VARIANTA 

Tato koncepční varianta představuje horizontální závěsný štípací stroj na dřevo. 

Základním prvkem je rám konstrukce, ke kterému je přivařen tříbodový závěs kolmo na osu 

rámu. Poleno je vkládáno na nosný rám, kde probíhá proces štípání. Z důvodu zvětšení 

stability vloţených polen jsou po bocích přivařeny profilové tyče, jenţ zároveň plní funkci 

vedení. Pohon hydromotoru je z vnějšího hydraulického obvodu traktoru. Výšku štípače je 

moţné regulovat pomocí zvedací hydrauliky traktoru, ke které je připojen přes tříbodový 

závěs a naklonění lze nastavit pomocí třetího bodu.  

 

  

Obr. 35: Horizontální závěsný štípací stroj 
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4.1.2 DRUHÁ VARIANTA 

Druhý návrh představuje závěsný štípací stroj, kde je hydromotor umístěn ve svislém 

směru. Tato varianta představuje řadu bezpečnostních opatření, jako jsou dvojruční ovládání, 

uchycení polena, přídrţná ramena. Základním nosným prvkem je rám, ke kterému je přivařen 

tříbodový závěs. Stejně jako u předchozí varianty je hydromotor poháněn z vnějšího 

hydraulického okruhu traktoru. Demontování klínu s vedením kvůli přebroušení nebo výměně 

jiného typu klínu zajišťuje rozebíratelné šroubové spojení a čep se závlačkou spojující 

pístnici. Lepší stabilitu při převozu zajišťuje sníţení těţiště štípacího stroje zasunutím 

hydromotoru, který je zajištěn kolíky. Stabilitu štípačky při štípání zajišťují nastavitelné 

vzpěrné patky. 

4.2 ZHODNOCENÍ A VÝBĚR VARIANTY    

Podle rešeršní části je patrná řada výhod a nevýhod pro horizontální a vertikální typy 

štípacích strojů. Z pohledu štípání velkých polen je lepší variantou vertikální štípačka kde se 

nemusí zvedat celá váha polena. Značnou výhodou těchto strojů je v případě nutnosti přepojit 

na samostatný elektrický pohon se samotným hydraulickým obvodem. Nevýhodou první 

varianty je umístění rozvaděče přímo nad hydromotorem a hydraulickými hadicemi kde při 

protrţení hadice vlivem stárnutí nebo mechanickým opotřebením, by obsluhu mohl zranit 

natlakovaný olej. Tento problém je řešen lépe v druhé variantě, kde jsou hadice a rozvaděč 

umístěn za konstrukcí štípačky.  

Na základě výše uvedených skutečností volím druhou variantu.  

Obr. 36: Vertikální závěsný štípací stroj 
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5 KONSTRUKČNÍ A VÝPOČTOVÝ NÁVRH ŠTÍPAČKY 
S ohledem na závěry vyplývajících z koncepčního návrhu v předchozí kapitole při 

současném dodrţení zadaných parametrů, je potřeba vypracovat výpočtový návrh hlavních 

částí štípacího stroje.  

5.1 ZADANÉ PARAMETRY 

Zadané parametry jsou přehledně znázorněny v (Tab. 4) 

Tab. 4 Zadané hodnoty 

Popis Označení Hodnota 

Štípací síla        1∙10
5
 N 

Maximální délka polena        1,1 m 

Činný zdvih klínu stroje    1 m 

 

5.2 VÝPOČET PŮSOBENÍ SIL NA KLÍNU 

Nejprve je zapotřebí zjistit silové působení na klínu s vedení, na které působí zadaná 

štípací síla Fš,zad v jednotlivých stavech vyvolaných nerovnoměrností dřeva. Zároveň 

vypočítáme sílu, jenţ musí vyvinout hydromotor. Síla od hydromotoru musí být dostatečně 

velká, aby byla následně splněna zadaná štípací síla. Dále se výpočtem zjistí, jak se přenesou 

reakční síly na rám štípačky. 

 

Obr. 37: Klín při vniknutí do polena 
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5.2.1 VÝPOČET SÍLY POTŘEBNÉ OD HYDROMOTORU 

Ze zadané štípací síly se pomocí silových a momentových rovnic vyjádří potřebná síla, 

kterou musí hydromotor vyvinout v jednotlivých stavech. Dále se zjistí síly působící na 

vedení a rám stroje. Tyto výsledky se pouţijí u kontroly rámu. Výpočet je proveden 

v extrémních případech, které mohou nastat kvůli nerovnoměrnému uřezání dřeva, nebo 

nevhodnému umístění polena v pracovním prostoru štípačky.  

VÝPOČET SÍLY V KRAJNÍ POLOZE KLÍNU 

Provedeme uvolnění klínu s vedením (Obr. 38). Následně vypíšeme silové, 

momentovou a doplňkové rovnice. 

Silové rovnice: 

       

              (2)

        

                             (3)

Momentová rovnice k bodu X: 

        

      
  

 
      

  

 
                                   

 (4)

 

  

Obr. 38: Silový rozbor při působení štípací síly v krajní poloze klínu 



BRNO 2017 

 

 

45 
 

KONSTRUKČNÍ A VÝPOČTOVÝ NÁVRH ŠTÍPAČKY 

 
Doplňkové rovnice: 

            [N]  (5)

                       

Kde:     , tíhová síla klínů s vedením [N]; 

           , hmotnost klínu s vedením dle (Obr. 39); 

             , gravitační zrychlení; 

 

             [ ]  (6)

           [ ]  (7)

                           [ ]  (8)

Ze silové rovnice (2) vyjde rovnost reakčních sil. 

           [ ]  (9)

Ze silové rovnice (3) si vyjádříme sílu od hydromotoru. Tento vztah dále pouţijeme 

dosazením do momentové rovnice. Tím se vyloučí neznámá síla. 

                           [ ]  (10)

                          [ ]  (11)

Rovnici (11) dosadíme do momentové rovnice, ze které vyjádříme     . Vzhledem 

k rovnosti rovnice (7) a stejnému součiniteli tření ocel na ocel        jsou třecí síly stejně 

velké a z momentové rovnice se odečtou. 

Obr. 39: Skutečné hodnoty klínu s vedením  
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Vztah pro výpočet reakce      má poté následující tvar: 

     
                                   

        
  [ ]  (12)

   

     
                                                

                 
 

                

Kde:     , normálová síla v bodě B [N]; 

   , vzdálenost síly od hydromotoru k bodu X [mm]; 

   , vzdálenost tíhové síly k bodu X dle (Obr. 39) [mm]; 

           , vzdálenost štípací síly od bodu X; 

  , rozměr délky vedení [mm]; 

       , součinitel smykového tření [7];  

Vypočet třecích sil: 

                          
 

                

Kde:      , třecí síla v bodě A [N]; 

     , normálová síla v bodě A [N]; 

                         
 

                

Kde:     , třecí síla v bodě B; 

V poslední kroku dosadíme do rovnice (8) a vypočítáme potřebnou sílu od 

hydromotoru. 

                                                      

                

Kde:    , síla potřebná od hydromotoru při působení štípací síly v krajní poloze [N]; 

                 , zadaná štípací síla (Tab. 4); 
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VÝPOČET SÍLY U VEDENÍ KLÍNU 

Postup je totoţný jako u výpočtu v krajní poloze klínu. Pouţijeme jen konečné vztahy 

pro výpočet sil.  

Silové rovnice: 

       

             (13)

        

                             (14)

Momentová rovnice k bodu X: 

        

     
  

 
      

  

 
                                   

 (15)

  

             [ ]  (16)

             [ ]  (17)

           [ ]  (18)

                           [ ]  (19)

     
                                   

        
  [ ]  (20)

Obr. 40: Silové rozbor při působení štípací síly u vedení klínu 
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Kde:     , normálová síla v bodě B při působení štípací síly u vedení klínu [N]; 

           , vzdálenost štípací síly od bodu X; 

Vypočet třecích sil z rovnic (16) a (17) 

                          
 

                

Kde:     , třecí síla v bodě A [N]; 

     , normálová síla v bodě A [N]; 

                          
 

                

Kde:     , třecí síla v bodě B; 

V poslední kroku dosadíme do rovnice (19) a vypočítáme potřebnou sílu od 

hydromotoru. 

                                                      

                

Kde:    , síla potřebná od hydromotoru při působení štípací síly u vedení klínu [N]; 

Výsledky potřebné síly od hydromotoru a dalších potřebných sil jsou znázorněny 

v (Tab. 5) pro vyhodnocení největší síly a pro další pouţití těchto výsledků. 

Tab. 5 Výsledky sil z jednotlivých stavů 

Jednotlivé síly 
Stav na kraji klínu  Stav u vedení klínu  

Symbol Hodnota [N] Symbol Hodnota [N] 

Síla od hydromotoru                           

Reakce v bodě A                            

Reakce v bodě B                            

Třecí síla v bodě A                           

Třecí síla v bodě B                           
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5.3 NÁVRH HYDRAULICKÉHO OBVODU 

Na základě předpokladů a výpočtů uvedených v předchozí kapitole jsou dále provedeny 

výpočty pro návrh hydraulického obvodu štípacího stroje. Tento návrh je závislý na mnoha 

faktorech, které se musí zohledňovat při výpočtu a následném výběru jednotlivých 

komponentů. Jednotlivé části obvodu jsou vybrány z katalogových komponentů, jelikoţ 

jednotlivé parametry potřebné pro výpočet jsou snadně dohledatelné v jednotlivých 

katalozích. 

 

5.3.1 SCHÉMA HYDRAULICKÉHO OKRUHU 

Prvním krokem je schématický nákres hydraulického okruhu, který je znázorněný 

na (Obr. 41). Schématický nákres zahrnuje i část vnějšího hydraulického okruhu traktoru 

pozice {1 aţ 5} podle literatury [6]. V hydraulickém obvodu jsou znázorněny dva rozvaděče, 

s nichţ rozvaděč {5} je na traktoru a rozvaděč {7} přímo na štípacím stroji. Toto řešení je 

pouţito, skrz lepší a bezpečnější ovladatelnost hydromotoru. Práce přímo u štípačky je 

realizována nastavením polohy na traktorovém rozvaděči, kdy páka zůstane v této poloze 

a poté je moţno obvod ovládat z rozvaděče {7} na štípačce. V případě pouţití jen rozvaděče 

z traktoru by bylo zapotřebí více osob pro obsluhu stroje. Částečný schématický náčrt 

vnějšího hydraulického okruhu je zahrnut kvůli znázornění jednotlivých komponent 

potřebných pro hydraulický obvod, které jsou uţ v traktoru zařazeny. Jedná se 

o hydrogenerátor {1}, pojistný ventil {2}, filtr {3}, nádrţ {4} a šoupátkový rozvaděč {5}. 

Připojení k hydraulickému okruhu je provedeno přes rychlospojky {6}. 

 

Obr. 41: Schéma hydraulického obvodu štípacího stroje; 1 – hydrogenerátor; 2 – 

pojistný ventil; 3 – filtr; 4 – nádrţ; 5 – rozvaděč traktoru; 6 – rychlospojka; 7 – 

rozvaděč štípačky; 8 – přímočarý hydromotor;  
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5.3.2 POHON 

Pro pohon hydraulického obvodu byl zvolen vnější hydraulický okruh traktoru značky 

Zetor. V (Tab. 6) jsou znázorněny traktory, pro které je štípací stroj navrţen. 

Tab. 6 Potřebné údaje traktorů Zetor pro návrh pohonu štípačky [5] 

Typ 

traktoru 

Výkon 

[kW] 

Měrná 

spotřeba 

paliva 

[g/kW/h] 

Nominální 

otáčky motoru 

[ot./min] 

Zařazené otáčky 

čerpadla při nom. 

otáčkách motoru 

[ot./min] 

Z 5211 31 270 

2200  540  

Z 5245 31 270 

Z 6211 39 270 

Z 6245 39 270 

Z 7211 43 268 

Z 7245 43 268 

Z 7245 

HORAL 
43 268 

Z 7711 46,5 262 

Z 7745 46,5 262 

 

Výkon je uváděn na vývodovém hřídeli při jmenovitých otáčkách motoru a 

zařazených 540 ot/min vývodového hřídele. Měrná spotřeba paliva odpovídá uvedenému 

výkonu. Čerpadlo dodává               oleje při zařazených                , 

nominálních otáčkách motoru traktoru 2200 ot/min a teplotě 65 5°C. Maximální tlak je 

omezen pojistným ventilem na             . [5] 

 

5.3.3 NÁVRH A VOLBA PŘÍMOČARÉHO HYDROMOTORU 

Na základě předchozích výpočtů určení potřebné síly na klínu od hydromotoru a 

určeného tlaku dodávaného od pohonu navrhnu průměr hydraulického válce. 

 

VÝPOČET PRŮMĚRU VÁLCE 

Vycházím z rovnice (21), ze které si vyjádříme průměr válce a provedeme výpočet. 

Výsledek je teoretická hodnota, podle níţ zvolíme nejbliţší vyšší průměr z katalogu. 

     
   

  
   [   ]  (21)

 

     
   

        
 

 

 
     

        
          

       √
     

      
 √
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Kde:            , maximální tlak pojistného ventilu [5]; 

               , potřebná síla od hydromotoru dle (Tab. 5); 

    
        

 

 
  [   ], teoretická plocha válce; 

       , teoretický průměr hydraulického válce [mm]; 

Přímočarý hydromotor volím s ohledem na vypočítaný průměr a maximální dovolený 

tlak z katalogu firmy Hydraulics s.r.o. Důleţité hodnoty a označení přímočarého hydromotoru 

jsou uvedeny v (Tab. 7). 

 

Obr. 42: Přímočarý hydromotor série ZH1 základní 

rozměry [42] 

 

Obr. 43: Uchycení přímočarého 

hydromotoru ZH1 – C [42] 

  

Tab. 7 Základní hodnoty přímočarého hydromotoru ZH1[42] 

Přímočarý hydromotor série ZH1 s uchycením ZH1 – C 

Technické podmínky 

Jmenovitý tlak 16 MPa 

Maximální tlak 25 MPa 

Pracovní rychlost maximální           

Katalogové hodnoty potřebné pro výpočet 

Popis Symbol Hodnota [mm] 

Vnitřní průměr válce   100 

Průměr pístní tyče   50 

Průměr pístního oka    40 

Zdvih hydromotoru z 1 10
3 

 

Na zvoleném přímočarém hydromotoru spočítáme plochu nad pístem a plochu pod 

pístem. Bude následovat výpočet skutečné síly, kterou zvolený hydromotor vyvine. 
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PLOCHA NAD PÍSTEM 

    
    

 
   [   ] 

 (22)

 

    
      

 
 

 

 

                 

 
 

Kde:    , plocha nad pístem [   ]; 

         , vnitřní průměr válce [42]; 

 

PLOCHA POD PÍSTEM 

    
    

 
 

    

 
   [   ] 

 (23)

    
         

 
 

            

 
 

 

                 
 

 

Kde:    , plocha pod pístem [   ]; 

        , průměr pístní tyče [42]; 

 

SKUTEČNÁ SÍLA VYVINUTÁ HYDROMOTOREM 

                [ ]  (24)

                  
 

                  
 

 

Kde:      , skutečná síla vyvinutá hydromotorem [N]; 

Vzhledem ke zvolenému většímu průměru válce dle katalogu [42], vyšla skutečná síla 

větší neţ síla poţadovaná.  
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5.3.4 VÝPOČET HYDRAULICKÉ HADICE A POTRUBÍ 

Rychlost proudění hydraulické kapaliny je zvolena            dle 

literatury [4].Výpočtem navrhneme vnitřní průměr vedení a podle katalogu zvolíme 

odpovídající průměr ocelového potrubí a hydraulických hadic.  

Vycházíme ze vzorce [4]: 

        √
  

  
   [ ] 

 (25)

        √
         

 
 

 

 

               
 

 

Kde:   , vnitřní průměr hadice a potrubí [mm]; 

                     , skutečný průtok hydrogenerátoru [5]; 

            , rychlost proudění [4]; 

Podle výpočtu je zapotřebí minimální průměr ocelového potrubí a hydraulických hadic 

           . Jelikoţ rychlost proudění byla vybrána z rozmezí tabulkových hodnot, bylo 

zvoleno ocelové potrubí od firmy PARKER s označením R5/8X0.083 dle [45]. Hydraulické 

hadice je zvolena od firmy PARKER s označením 422-8 dle [46]. 
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5.3.5 PŘIPOJENÍ HYDRAULICKÉHO OBVODU  

Ze schématického hydraulického okruhu je patrné, ţe připojení hydraulického okruhu 

štípacího stroje na vnější hydraulický okruh traktoru bude realizován pomocí rychlospojek. 

Rychlospojky musí být kompatibilní s traktorovými, proto volíme rychlospojky s označením 

RK12 (Obr. 44).  

 

 

5.3.6 VÝPOČET RYCHLOSTI ZDVIHŮ 

Pracovní čas je velmi důleţitý pro správnou funkci štípacího stroje. Výpočet doby 

pracovního a zpětného zdvihu klínu je proveden při                . 

DOBA PRACOVNÍHO ZDVIHU 

Nejprve je zapotřebí vypočítat objem válce nad pístem. 

             [  ]    (26)

                  
 

                   
 

 

Kde:      , objem hydromotoru nad pístem [  ]; 

 

Obr. 44: Vnější vývod regulační hydrauliky [43]; 1 – trubka I; 2 – těsnící 

krouţek; 3 – šroub; 4 – trubka II; 5 – trubka odpadu; 6 – panel; 7 – rychlospojka 

RK 12 – zásuvka; 8 – zátka; 9 – prachovka; 10 – šroub M12x40; 11 – 

podloţka 13; 12 – rychlospojka RK 12 – zástrčka; 13 – drţák rychlospojky; 
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  [ ] 

 (27)

     
         

         
 

 

               

 

 

Kde:     , doba pracovního zdvihu [s] 

 

 

DOBA ZPĚTNÉHO ZDVIHU 

             [  ]    (28)

                  
 

                      

 

Kde:      , objem hydromotoru pod pístem [  ]; 

 

     
     

  
  [ ] 

 (29)

     
         

         
 

 

          
 

 

 

Kde:     , doba zpětného zdvihu [s] 
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5.4 PŘEPOČET SKUTEČNÝCH SIL 

Vzhledem k výběru přímočarého hydromotoru z katalogu se mění štípací síly. Při 

výpočtu skutečné štípací síly vycházíme z rovnic v (kap. 5.2). Výsledky skutečných štípacích 

sil jsou uvedeny v (Tab. 8). 

Tab. 8 Působení skutečných sil 

Jednotlivé síly 
Stav na kraji klínu  Stav u vedení klínu  

Symbol Hodnota [N] Symbol Hodnota [N] 

Skutečná síla od hydromotoru                               

Reakce v bodě A                                 

Reakce v bodě B                                 

Třecí síla v bodě A                                 

Třecí síla v bodě B                                 

Štípací síla Fš,1          Fš,2          

 

Výpočet reakčního momentu v prvním stavu: 

              [   ]  (30)

                
 

                
 

Kde:   , reakční moment ve vedení klínu pro stav krajní polohy klínu [   ]; 

        , skutečná reakční síla pro stav u vedení klínu v bodě A [N]; 

         , rozměr délky vedení; 

 

Výpočet reakčního momentu v druhém stavu: 

              [   ]  (31)

                 
 

                
 

Kde:   , reakční moment ve vedení klínu pro stav u vedení klínu [   ]; 

                  , skutečná reakční síla pro stav u vedení klínu v bodě A; 

         , rozměr délky vedení;  
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5.5 NÁVRH PROFILU KLÍNU 

Pracovní nástroj provádí štípací práci, proto je velice důleţité zvolit základní parametry 

klínu tak, abychom štípali co nejefektivněji. V tomto případě dost závisí na vhodně zvoleném 

vrcholovém úhlu klínu. Pokud je klín úzký, je při malé tlačné síle vyvinutá velká štípací síla, 

ale dřevo se nemusí rozštípnout a klín musí projet celou délku polena. Naopak je-li klín širší, 

poleno se rozštípne v menší vzdálenosti, ale je zapotřebí větší tlačná síla.  

Tato problematika je znázorněna na (Obr. 45) a je patrné, ţe klín při štípání rozkládá 

síly. Vzniklé síly označíme jako normálové. Tyto síly jsou kolmé k bočním stěnám klínu. 

Normálové síly se zvětšují, zvětšíme-li tlačnou sílu nebo změníme úhel klínu. 

 Podle literatury [3] působí na klín reakční síly vyvolané normálovou silou a třecí silou 

(Obr. 46). Reakční síla vyvolává tzv. samosvorný efekt. Tento efekt lze popsat na příkladu 

zaseknuté sekery, která po vniknutí do dřeva zůstane zaklíněná. 

 

 

Obr. 45: Úhel břitu a štípací síla na dvoustranném klínu [10]  

Obr. 46: Silové působení na klínu při štípání [3] 
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Dále uvedeme podrobný silový rozbor a odvození základních vztahů, kde síly a úhly 

jsou popsány jiným značením, neţ jakým jsou uvedeny v (Obr. 46). Značení bude odpovídat 

symbolům z předchozích výpočtů.  

Po vektorovém sečtení normálových sil dávají sílu Fh,sk proto platí vztah: 

     

     

 
  

 
     

    
 

 (32)

   
     

      
  (33)

 

Kde:   , normálová síla působící na boční stěnu klínu [N]; 

      , skutečná síla vyvinuta hydromotorem [N]; 

  , úhel mezi normálovou a tlačnou silou [°]; 

  , vrcholový úhel klínu [°] 

 

Při štípání vzniká mezi dřevem a povrchem bočních stěn klínu tření. Výsledná síla 

normálové a třecí síly je reakční síla. Reakční síla je dále rozloţena do silových sloţek Fš a 

F´/2. Silové sloţky Fš a F´/2 jsou síly vyuţity při rozštípnutí polena. Podrobný silový rozbor 

je uveden na (Obr. 48). 

Při vtlačování klínu do dřeva můţe dojít působením těchto sil ke dvěma stavům. První 

stav představuje rozštípnutí polena klínem bez jakéhokoliv problému. Druhý stav znázorňuje 

zastavení klínu ve dřevě při štípání kvůli malé velikosti tlačné síly, bude potřeba klín 

vytáhnout. V tomto stavu můţe nastat samosvorný efekt, kdy se klín v polenu zasekne a 

nepůjde vytáhnout. Další situace je působení značné reakční síly na klín, kdy k vytaţení klínu 

je zapotřebí taţné síly. Poslední situace můţe nastat, kdyţ nepůsobí ţádná reakční síla, tedy 

lze klín volně vytáhnout. 

Obr. 47: Rozbor pro výpočet normálových sil 
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 Předchozí stavy jsou ovlivňovány především vhodně zvoleným úhlem klínu, jak uţ 

bylo zmíněno v předchozí části a třecí silou, která je závislá na normálové síle a koeficientu 

tření mezi dřevem a povrchem boční stěny klínu. Volbou pro sníţení tření by mohl být 

otěruvzdorný povrch, který má nízký koeficient tření. 

5.5.1 PRVNÍ NÁVRH KLÍNU 

První variantou je moţné zvolit klín podle rešerše (kap. 3.3), kde se jedná o jednobřitý 

nástroj, který má dva různé vrcholové úhly klínu. V části ostří klínu je menší vrcholový úhel 

neţ ve druhé štípací části, kde je zapotřebí úhel větší, aby se nemuselo projíţdět klínem celou 

výškou dřeva. Zde však při změně úhlu přichází k náhlému skoku a změně působících sil. 

 

  

Obr. 48: Silové působení při štípání dle [3] 

Obr. 49: Štípací klín s dvěma odlišnými úhly 
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5.5.2 DRUHÝ NÁVRH KLÍNU 

Druhou variantou je zvolení profilu klínu takového, který přechází plynuleji mezi částí 

vnikající a štípací. Proto byl nahrazen přechod mezi úhly z předchozí varianty (kap. 5.5.1) 

rádiusem. Jako křivka profilu vzniká kruţnice. Tento způsob by nám dokázal v kaţdém místě 

doteku měnit úhel a tím i působící síly a plynule přecházet z části kdy klín vniká do materiálu 

do části štípací. Profil kruţnice je od ostří do výšky klínu 100 mm, kde na vnikající část je 

malý úhel břitu. Druhá část má jiţ konstantní průběh. Úhel klínu v této části je totoţný 

s úhlem tečny kruţnic ve výšce klínu 100 mm.  

 

 

 

 

 

  

Obr. 50: Profil štípacího klínu 
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5.6 VÝPOČET MAXIMÁLNÍCH ROZMĚRŮ ŠTÍPANÉHO POLENA 

Maximální rozměr špalku bude počítán z rovnice štípatelnosti dřeva (1) pro 

nejpouţívanější druhy palivového dříví (kap. 1.2) a odolnosti proti štípání (Tab. 3). Počítáno 

bude se zadanou štípací silou Fš,zad = 100 kN a délkou polena 1100 mm. Nezahrnujeme zde 

skutečné štípací síly, které jsou větší neţ síla zadaná kvůli vadám dřeva, které ovlivňují 

mechanické vlastnosti dřeva. Ve výpočtu maximálních rozměrů dřeva se suky nebudou 

uvaţovat a jedná se pouze o zjednodušený teoretický výpočet dle literatury [2].  

Šířku kulatiny budeme počítat ze vztahu [2]: 

   
      

 
   [   ]  

  
      

    
  (34)

Kde:   , odpor dřeva proti štípání [2]; 

  , štípaná plocha; 

  , šířka polena [mm]; 

  , délka polena [mm]; 

Tab. 9 Výsledky průměrů kulatin jednotlivých druhů dřeva 

Druh dřeva 

Průměr kulatiny b [mm] 

V radiální rovině při 

vlhkosti 

V tangenciální rovině při 

vlhkosti 

12 %   30% 12 %   30% 

dub 284,1 454,5 206,6 336,7 

buk 275,5 454,5 181,8 303 

jasan 211,4 336,7 202 336,7 

smrk 505,1 826,4 505 826,4 

 

Výsledkem je teoretické zjištění průměru kulatiny při odlišné vlhkosti. Uvaţujeme-li, 

ţe dřevo bude štípáno v den nebo v uplynulých dnech po zřezání. 

Tab. 10 Maximální průměr kulatin jednotlivých druhů dřeva 

Druh dřeva 
Maximální průměr 

kulatiny bmax [cm] 

dub 34 

buk 30 

jasan 34 

smrk 82 
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5.7 ZPŮSOB MOBILIZACE 

Vzhledem k připojení hydraulického obvodu k vnějšímu hydraulickému okruhu 

traktoru, vyuţijeme typ přepravy pomocí tříbodového závěsu. 

 

TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS TRAKTORU 

Tříbodový závěs traktoru je určen pro připojování nesených a návěsných strojů. 

Závěsy jsou rozděleny do kategorie podle výkonové třídy traktoru (Tab. 11). Jednotlivé 

kategorie mají hlavní připojovací rozměry normalizované dle normy ISO 730-1. 

 
Tab. 11 Kategorie tříbodových závěsů podle výkonu [6] 

Kategorie 

závěsu 

Výkon motoru měřený 

přes vývodový hřídel [kW] 

1 do 48 

2 do 92 

3 80 aţ 185 

4 150 aţ 350 

 

Podle výkonosti na vývodovém hřídeli zvolených traktorů značky Zetor, které jsou 

znázorněny v (Tab. 6) se jedná o tříbodový závěs 1. kategorie. Základní rozměry jsou 

zakótovány na (Obr. 51), jenţ pouţiji pro návrh závěsné konstrukce na štípacím stroji. Tyto 

rozměry jsou uvedeny v (Tab. 12), kde jsou znázorněny i ostatní kategorie a jím příslušící 

rozměry. 

 

Obr. 51: Hlavní rozměry tříbodového závěsu [6] 
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Tab. 12 Normalizované rozměry tříbodového závěsu traktoru [6]    

Označení Popis 
Kategorie 

1 2 3 4L 4H 

d1 
Průměr otvoru koule 

horního táhla 
      

     
       

     
     

     
       

      
       

     
 

d2 
průměr čepu horního 

táhla 
       

            
            

         
         

   

d3 
průměr otvoru koule 

dolních táhel 
      

      
       

     
       

      
     

     
     

     
 

d4 průměr čepu lišty        
         

             
           

           
   

s 
šířka koule horního 

táhla (maximální) 
44 51 51 64 64 

v 
šířka koule dolních 

táhel 
35 45 45 57,5 64 

y výška stojánku 460 610 685 685 1100 

L 
vzdálenost středu 

koulí 
718 870 1010 

1220-

1224 

1220-

1224 
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6 PEVNOSTNÍ A KONTROLNÍ VÝPOČTY 
 

6.1 KONTROLA KLÍNU S VEDENÍM PROTI VZPŘÍČENÍ 

Klín s vedením se pohybuje konstantní rychlostí, pomocí silového a momentového 

působení si vyjádříme vzdálenost působící síly od vedení. Uvaţujeme ideálně tuhé vedení. 

Mezi vedením klínu a vedením rámu je vůle. Vycházím ze vztahu dle [11]: 

 

       
(          )   

         
 

       

     
   [ ]  (35)

       
                     

               
 

            

        
  

            m  

Kde:       , maximální dovolená vzdálenost [m]; 

     , skutečná síla vyvinutá od hydromotoru [N]; 

     , tíhová síla klínu s vedením [N]; 

  , rozměr délky vedení [m]; 

   , vzdálenost tíhové síly k bodu X [m]; 

       , součinitel smykového tření [7]; 

Hodnota            m je maximální dovolená vzdálenost kdy nedojde ke vzpříčení. 

Maximální dovolenou hodnotu porovnáme s navrţenou hodnotou. 

           

Navržený rozměr vyhovuje. 

Dále na vzpříčení zkontrolujeme délku vedení. Vycházíme z rovnice dle [11]: 

                  [  ]   (36)

                        

             

Kde:     , minimální dovolená vzdálenost vedení [mm] 

   , vzdálenost síly od hydromotoru k bodu X [mm]; 
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Hodnota              je minimální dovolená vzdálenost kde mohou působit 

reakční síly, aby nedošlo ke vzpříčení. Ke vzpříčení můţe dojít tehdy, pokud vodící desky 

budou deformačně poškozeny nebo nepřesně vyrobeny. Na (Obr. 52) je znázorněn přehnaný 

model deformačního poškození, kde by mohlo dojít ke vzpříčení.  

Tento předpoklad lze předejít úpravou desky vedení. Ve vodící desce (Obr. 53) tak i 

v protikusových deskach je tedy nutné vyfrézovat dráţku o šířce minimální dovolené 

vzdálenosti hmin . 

 

  

Obr. 52: Deformace vodící desky 

Obr. 53: Úprava vodící desky 
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6.2 PEVNOSTNÍ KONTROLA RÁMU ŠTÍPAČKY 

Návrh rámu byl ovlivňován několika hledisky: hmotností, působícími silami a ostatními 

komponenty vztahujícími se k rámu. Proto je nutná jeho pevnostní kontrola. 

 

6.2.1 URČENÍ ZATÍŽENÍ POMOCÍ VVÚ 

Nejprve je nutné graficky zjistit výsledné vnitřní účinky působící v rámu za 

uvaţovaného vnějšího zatíţení. Výsledky VVÚ jako typ působícího zatíţení a maximálních 

působících sil a momentů pouţijeme při kontrole rámu. Při štípání dřeva můţe nastat mnoho 

kombinujících se stavů zatěţujících rám. V následujících stavech, jsou zobrazeny 

nejdůleţitější stavy odvozené od zatíţení na klínu s vedením. 

  

Obr. 54: Rám štípacího stroje 
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PRVNÍ ZATĚŽUJÍCÍ STAV RÁMU 

Vycházím ze stavu působení štípací síly v krajní poloze klínu. Na rám působí síla 

vyvinuta hydromotorem a dále reakční síly z vedení klínu, které si převedeme jako zátěţný 

moment. Grafické řešení je znázorněno na (Obr. 55). 

 

                        [   ]   (37)

                                 

                    

 

Kde:        , maximální ohybový moment v prvním zatěţujícím stavu rámu [   ]; 

                 , skutečná síla vyvinutá hydromotorem; 

                , reakční moment ve vedení klínu pro stav krajní polohy klínu; 

 

Z grafického řešení je patrné, ţe stojinu rámu je nutné zkontrolovat jak na tah a ohyb, 

tak i na kombinované zatíţení tahu s ohybem. Výsledkem je Mo1,max jako kladný maximální 

ohybový moment. Toto zatíţení můţe vlivem vad a nevypočitatelností dřeva vzniknou 

v jakémkoliv místě štípaného polena. Zde uvaţujeme pouze zjednodušený typ zatíţení.  

  

Obr. 55: VVÚ rámu v prvním zatěţujícím stavu 
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DRUHÝ ZATĚŽUJÍCÍ STAV RÁMU  

Ve druhém zatěţujícím stavu rámu vycházíme ze stavu působení štípací síly na klín u 

vedení klínu. Na rám působí síla vyvinuta hydromotorem a dále reakční síly z vedení klínu, 

které si převedeme jako zátěţný moment, který se přenáší do rámu. 

 

                     [   ]   (38)

                        

                     

 
 

Kde:        , maximální ohybový moment v druhém zatěţujícím stavu rámu [   ]; 

                 , skutečná síla vyvinutá hydromotorem; 

 

Z grafického řešení je patrné, ţe stojinu rámu je nutné zkontrolovat jako první 

zatěţující stav na tah, ohyb i na kombinované zatíţení tahu s ohybem. Zátěţný moment je 

opačně orientován neţ předchozí stav proto vyjde menší výsledný moment. Maximální 

moment Mo2,max se tedy rovná síle Fh,sk, která působí na rameni 219 mm. 

  

Obr. 56: VVÚ rámu v druhém zatěţujícím stavu 
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6.2.2 VÝPOČET STATICKÝCH HODNOT RÁMU 

Pro výpočet v maximálních napěťových místech v rámu je zapotřebí vypočítat statické 

hodnoty stojiny rámu. Rám je svařenec z UE profilu a na vedení je pouţita široká ocel. 

TYČE PRŮŘEZU UE Z OCELE TŘÍD 10 A 11 VÁLCOVANÉ ZA TEPLA 

Základní hodnoty UE profilu jsou pouţity dle [7]. Základní rozměry jsou vypsány v 

(Tab. 13) a zakótovaný UE profil je znázorněny na (Obr. 57). Dále jsou uvedeny statické 

hodnoty potřebné pro kontrolu rámu (Tab. 14).  

Tab. 13 Rozměry normalizovaného UE nosníku [7] 

Označení průřezu UE UE 200 ČSN 42 5571 – 11 700 – ČSN 42 0135.00 

Jednotlivé rozměry [mm] 
hU bU tU1 tU2 

200 76 5,2 9,0 

 

Tab. 14 Statické hodnoty UE nosníku [7] 

Plocha průřezu SU [mm
2
] 

Statické hodnoty pro osu ohybu X-X 
eU [cm] 

JxU [cm
4
] Wx [cm

3
] 

2340 1520 152 2,07 

 

  

Obr. 57: Základní rozměry UE nosníku [7] 
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ŠIROKÁ OCEL TŘÍDY 10 A 11 VÁLCOVANÁ ZATEPLA 

Základní hodnoty široké ocele jsou pouţity dle [7]. Základní rozměry jsou vypsány 

v (Tab. 15) a zakótované rozměry jsou znázorněny na (Obr. 58). 

Tab. 15 Rozměry široké oceli dle [7] 

Označení ŠIROKÁ OCEL 180x8 ČSN 42 5524.0 – 11 700  

Jednotlivé hodnoty  
Šířka bP [mm]  Tloušťka tP [mm]  Plocha průřezu Sp [   ] 

220 10 2200 

 

Výpočet kvadratického momentu široké ocele  

    
     

 

  
  [   ]  (39)

    
       

  
  

                    

 

Kde:    , kvadratický moment široké ocele [   ]; 

          , šířka široké ocele dle (Tab. 15); 

         , tloušťka široké ocele dle (Tab. 15); 

  

Obr. 58: Základní rozměry široké oceli [7] 
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VÝPOČTOVÁ KONTROLA RÁMU 

Výpočet těţiště rámu: 

 

   
        

    
  [  ]  (40)

   
  

  

     (   
  
 )    

       
 

 (41)

   
  

   
       (    

  
 )      

           
 

 

              

Kde:   , vzdálenost těţiště v ose y od počátku [mm]; 

          , výšku UE nosníku (Tab. 13); 

            , plocha průřezu UE profilu (Tab. 14); 

         , tloušťka široké ocele (Tab. 15); 

            , plocha průřezu široké ocele (Tab. 15); 

  

Obr. 59: Rozměry statických momentů 
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Následně si vypočítáme vzdálenosti pro přesun součástí: 

       
  

 
  [  ]  (42)

          
   

 
           

Kde:    , vzdálenost těţiště UE nosníků od těţiště rámu (Obr. 59); 

    (   
  
 
)      [  ] 

 (43)

    (    
  

 
)                 

 

Kde:     , vzdálenost těţiště široké ocele od těţiště rámu (Obr. 59); 

Výpočet krajních vláken: 

               [  ] 
 (44)

                          
 

       [  ] 
 

Kde:   , krajní vlákno stojiny rámu pro tah [mm]; 

   , krajní vlákno stojiny rámu pro tlak [mm]; 

Posun U nosníků a široké ocele do těţiště rámu pomocí Steinerovy věty. Výpočet 

vzdálenosti: 

 

   
     

     
   [  ] 

 (45)

Kde:    , vzdálenost mezi těţištěm UE profilu a těţištěm rámu [mm]; 

    , vzdálenost mezi těţištěm UE profilu a těţištěm UE profilů [mm]; 

    , vzdálenost mezi těţištěm UE profilů a těţištěm rámu [mm]; 

Obr. 60: Rozměry pro přesun těţiště 
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Vzhledem k tomu, ţe je obrazec symetrický, vynásobíme rovnici dvěma.  

                    [   ] 
 (46)

       (           
     

  )  [   ] 
 (47)

       (                           ) 
 

                  
 

 

Kde:     , kvadratický moment UE profilů v těţišti rámu [   ]; 

                 , kvadratický moment UE profilu (Tab. 14); 

 

Přesun široké oceli do těţiště rámu za pomocí Steinerovi věty: 

 

               
   [   ] 

 (48)

                                      
 

 
 

Kde:     , kvadratický moment široké ocele v těţišti rámu [   ]; 

                 , kvadratický moment široké ocele; 

 

Celkový moment setrvačnosti rámu: 

 

               [   ] 
 (49)

                                   
 

Kde:    , kvadratický moment rámu [   ]; 
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Modul průřezu v ohybu pro tah a tlak: 

Pro tah: 

    
   
  

  [   ]  (50)

    
        

    
 

 

               
 

Kde:    , modul průřezu v ohybu pro tah [   ]; 

 

Pro tlak: 

    
   
  

  [   ]  (51)

    
        

     
 

 

                 
 

Kde:    , modul průřezu v ohybu pro tlak [   ]; 

 

Plocha průřezu rámu: 

             [   ] 
 (52)

                         
 

Kde:   , plocha průřezu rámu [   ] 

 

6.2.3 KONTROLA RÁMU NA TAH 

Dovolené napětí pro střídavě zatěţující rám tahem a materiál rámu 11 700 volím dle 

[7]            MPa. 

     
     

  
          (53)
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 (54)

 

Vyhovuje 

Kde:     , napětí rámu v tahu [MPa]; 

               , dovolené napětí pro tah [7]; 

 

6.2.4 KONTROLA RÁMU NA OHYB 

Dovolené napětí pro střídavě zatěţující rám ohybem a materiál rámu 11 700 volím dle 

[7]             MPa. Výpočet je prováděn pro krajní vlákna průřezu rámu. 

      
       

    
          (55)

      
       

     
          

 

               (56)

 

Vyhovuje 

Kde:      , napětí rámu na ohyb [MPa];   

        , maximální ohybový moment v prvním zatěţujícím stavu rámu [    ]; 

                , dovolené napětí pro ohyb [7]; 

 

      
       

    
          (57)

      
       

        
          

 

              
 (58)

 

Vyhovuje 
 

Kde:      , napětí rámu na ohyb [MPa]; 
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6.2.5 KOMBINOVANÉ ZATÍŽENÍ OHYBU A TAHU V PRŮŘEZU  

Dovolené napětí pro střídavě zatěţující rám kombinovaným namáháním a materiál 

rámu 11 700 volím dle [7]            MPa. 

                          [   ]    (59)

                         
 

              (60)

Vyhovuje  

Kde:     , kombinované napětí v rámu [MPa]; 

               , dovolené napětí pro kombinované namáhání [7]; 

                        
 (61)

                           
 

             
 (62)

Vyhovuje  

Kde:     , kombinované napětí v rámu [MPa]; 

 

6.3 KONTROLA PÍSTNÍ TYČE NA VZPĚR 

Podle hodnoty činného zdvihu klínu zk = 1 m volíme zdvih hydromotoru zh = 1 m aby 

byl splněn poţadavek ze zadání. Výrobce u vybraného přímočarého hydromotoru udává 

maximální hodnotu zdvihu 550 mm, pro kterou není nutné kontrolovat pístní tyč na vzpěr. 

Kvůli zvolené větší hodnotě zdvihu je nutné zkontrolovat pístní tyč na vzpěrnou pevnost. 

 

6.3.1 URČENÍ KRITICKÉ ŠTÍHLOSTI PRUTU 

K určení kritické štíhlosti prutu je zapotřebí součinitel αp = 1 dle [8] pro typ uloţení 

prutu znázorněného na (Obr. 61), který představuje zjednodušený model pístní tyče. Další 

hodnotou je mez kluzu materiálu pístní tyče. Výrobce uvádí materiál ocel CK 45 – podle ČSN 

podobná oceli 12 050 [44], kde je hodnota meze kluzu Re,pt = 440 MPa. Potřebná hodnota pro 

výpočet je modul pruţnosti v tahu, která má pro ocel hodnotu E = 2,1∙10
6
 dle [8]. 
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Kritická štíhlost prutu [8]: 

     √
         

     
    

 (63)

     √
              

   
 

 

 

           
 

Kde:     , kritická štíhlost prutu [-]; 

     , součinitel uloţení prutu [8]; 

              , modul pruţnosti v tahu pro ocel [8]; 

              , mez kluzu materiálu pístní tyče [44]; 

6.3.2 VÝPOČET SKUTEČNÉHO ŠTÍHLOSTNÍHO POMĚRU 

     
    

  
   [   ]  

 (64)

     
     

  
 

 

                   
 

 

Kde:     , kvadratický moment pístní tyče [mm
4
] 

        , průměr pístní tyče [42]; 

    
    

 
   [   ]   

 (65)

Obr. 61: Konce prutu uloţeny kloubově na obou koncích [8] 
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Kde:    , plocha průřezu pístní tyče [   ] 

Výpočet poloměru setrvačnosti průřezu prutu: 

  √
    

   
 

 (66)

  √
        

      
 

 

          
 

Kde:  , poloměr setrvačnosti průřezu prutu [mm] 

  
  
 

 
 (67)

  
    

    
 

 

     
 

Kde:   , štíhlost prutu [-]; 

   , vzpěrná délka prutu [mm]; 

       
 

 (68)

Skutečný štíhlostní poměr je menší neţ     , jedná se tedy o vzpěr v nepruţené oblasti. 

6.3.3 VÝPOČET KRITICKÉ SÍLY 

      
     

   
  [   ]  (69)

Výpočet kritického napětí z hlediska vzpěru [8]: 

            (
     

   
 
  
 
)
 

 
 

    
 

 

 (70)

          (
   

   
 
    

    
)
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Kde:      , kritické napětí z hlediska vzpěru [MPa]; 

              , mez kluzu materiálu pístní tyče [44][42]; 

           , vzpěrná délka prutu; 

          , poloměr setrvačnosti průřezu prutu; 

     , součinitel uloţení prutu [8]; 

              , modul pruţnosti v tahu pro ocel [8]; 

 

Z rovnice (65) si vyjádříme kritickou sílu: 

                
 

 (71)

                    

                
 

 

Kde:      , kritická síla [N]; 

             (72)

                     

Vyhovuje 

 

    
     

     
  [ ] 

 (73)

    
       

        
 

 

         

 

 

Kde:    , bezpečnost pístní tyče na vzpěr [-]; 

Vzhledem k výběru přímočarého hydromotoru z katalogu není moţné zvolit jiný 

rozměr pístní tyče.  
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6.4 PEVNOSTNÍ KONTROLA ČEPU KLÍNU 

Čep klínu je třeba zkontrolovat na střihovou pevnost a otlačení. Průměr čepu je zvolen 

podle díry pístního oka              [42], vzniká tedy přechodné uloţení 
  

  
 , rozebíratelné 

ručně nebo dřevěným kladivem. [7] 

Tab. 16 Hlavní rozměry čepu  

Jednotlivé 

parametry 

Průměr čepu    

[mm] 

Délka čepu    
[mm] 

Průměr díry pro závlačku 

      [mm] 

Materiál 

čepu  

       92        11 600 

   

6.4.1 KONTROLA ČEPU NA STŘIH 

     
     

    
         

 (74)

     
     

  
    

 

 

 
        

  
     

 

        
 

Dovolené napětí čepu volíme                dle [9]. 

              (75)

Vyhovuje  

Kde:     , napětí ve smyku [MPa]; 

Obr. 62: Uloţení čepu klínu 
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                 , skutečná síla vyvinutá od hydromotoru; 

    
    

 

 
, plocha průřezu čepu [   ]; 

         , průměr čepu (Tab. 16); 

                , dovolené smykové napětí [9]; 

 

6.4.2 KONTROLA NA OTLAČENÍ BOČNIC 

       
     

         
        

 (76)

       
        

       
           

 

Dovolené napětí na otlačení volíme                   dle [9]. 

               (77)

Vyhovuje  

Kde:       , otlačení bočnic klínu [MPa]; 

           , šířka bočnic;  

                  , dovolené napětí na otlačení [9]; 
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ZÁVĚR 

 

ZÁVĚR 
Součástí práce je vypracování pečlivé rešerše doposud známých technických a 

komerčně úspěšných řešení konstrukcí štípacích strojů na dřevo. Zároveň i rozbor 

technických parametrů dřeva a posléze byly uvedeny nejvyuţívanější dřeviny vhodné jako 

palivo do běţných kotlů na vytápění interiérů.  

Na základě této rešerše byly navrţeny dva koncepční návrhy vlastní varianty štípacího 

stroje. Návrh vlastní varianty vycházel ze zadaných parametrů, z nichţ byl proveden 

návrhový výpočet vertikálního závěsného štípacího stroje na dřevo. Podle vypočítaných 

hodnot štípacího stroje, byly vybrány z firemních katalogů jednotlivé konstrukční 

komponenty a zvoleny potřebné parametry štípacího stroje. Samotná konstrukce byla 

navrţena na základě kritického zhodnocení poznatků z rešeršní části této bakalářské práce, tak 

podle mnou zjištěných výpočtových hodnot. Výsledkem této bakalářské práce je konstrukční 

návrh závěsného štípacího stroje na dřevo. Dále byl proveden pevnostní výpočet rámu 

štípačky a čepu klínu. Kontrola proti vzpříčení ve vedení byla provedena pro klín s vedení. 

Součástí práce je nakreslení sestavného výkresu stroje. Práce obsahuje i další detailní 

výkresy a to klín s vedením a čep klínu. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

b [mm] Šířka polena 

bboč [mm] Šířka bočnic 

bmax [mm] Maximální průměr kulatiny 

bp [mm] Šířka široké ocele 

bU [mm] Šířka UE nosníku 

D [mm] Vnitřní průměr válce 

d [mm] Průměr pístní tyče 

d1 [mm] Průměr pístního oka 

dč [mm] Průměr čepu 

dh [mm] Vnitřní průměr hadice a potrubí 

DTeor. [mm] Vypočítaný průměr hydraulického válce 

dzáv. [mm] Průměr díry v čepu pro závlačku 

E [MPa] Modul pruţnosti v tahu pro ocel 

e1 [mm] Krajní vlákno stojiny rámu pro tah 

e2 [mm] Krajní vlákno stojiny rámu pro tlak 

eU [mm] Krajní vlákno profilu 

f [-] Koeficient tření 

FAN1 [N] Reakční síla pro krajní polohu klínu v bodě A 

FAN1,sk [N] Skutečná reakční síla pro krajní polohu klínu v bodě A 

FAN2 [N] Reakční síla pro stav u vedení klínu v bodě A 

FAN2,sk [N] Skutečná reakční síla pro stav u vedení klínu v bodě A 

FAT1 [N] Třecí síla ve stavu krajní poloze klínu v bodě A 

FAT1,sk [N] Skutečná třecí síla ve stavu krajní poloze klínu v bodě A 

FAT2 [N] Třecí síla ve stavu u vedení klínu v bodě A 

FAT2,sk [N] Skutečná třecí síla ve stavu u vedení klínu v bodě A 

FBN1 [N] Reakční síla pro krajní polohu klínu v bodě B 

FBN1,sk [N] Skutečná reakční síla pro krajní polohu klínu v bodě B 

FBN2 [N] Reakční síla pro stav u vedení klínu v bodě B 

FBN2,sk [N] Skutečná reakční síla pro stav u vedení klínu v bodě B 

FBT1 [N] Třecí síla ve stavu krajní poloze klínu v bodě B 

FBT1,sk [N] Skutečná třecí síla ve stavu krajní poloze klínu v bodě B 

FBT2 [N] Třecí síla ve stavu u vedení klínu v bodě B 
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FBT2,sk [N] Skutečná třecí síla ve stavu u vedení klínu v bodě B 

FG,k [N] Tíhová síla klínu s vedením 

Fh,sk [N] Skutečná síla vyvinutá hydromotorem 

Fh1 [N] Potřebná síla od hydromotoru ve stavu krajní poloze klínu 

Fh2 [N] Potřebná síla od hydromotoru ve stavu u vedení klínu 

FKRIT [N] Kritická síla 

Fmax [N] Maximální štípací síla 

Fn [N] Normálová síla působící na boční stěnu klínu 

Fš,1 [MPa] Skutečná štípací síla v krajní poloze klínu  

Fš,2 [MPa] Skutečná štípací síla v poloze u vedení klínu  

Fš,zad [N] Zadaná štípací síla  

g [m∙s-1
] Gravitační zrychlení 

h [mm] Rozměr délky vedení 

hmin [mm] Minimální dovolená vzdálenost vedení 

hU [mm] Výška UE nosníku 

i [mm] Poloměr setrvačnosti průřezu prutu 

Jmin [mm
4
] Kvadratický moment pístní tyče 

JxP [mm
4
] Kvadratický moment široké ocele  

JxPS [mm
4
] Kvadratický moment široké ocele v těţišti rámu 

JxR [mm
4
] Kvadratický moment rámu 

JxU [mm
4
] Kvadratický moment UE profilu  

JxUS [mm
4
] Kvadratický moment UE profilů v těţišti rámu 

k1 [mm] Vzdálenost síly od hydromotoru k bodu X 

k1max [mm] Maximální dovolená vzdálenost síly od hydromotoru k bodu X 

k2 [mm] Vzdálenost mezi body A a B  

k3 [mm] Vzdálenost tíhové síly k bodu X 

k4 [mm] Vzdálenost štípací síly od bodu X 

k5 [mm] Vzdálenost štípací síly od bodu X ve stavu u vedení klínu 

kR [-] Bezpečnost rámu 

kvz [-] Bezpečnost pístní tyče na vzpěr 

l [mm] Délka polena 

lč [mm] Délka čepu 

lo [mm] Vzpěrná délka prutu 
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lp,max [mm] Maximální délka polena 

M1 [N∙m] Reakční moment ve vedení klínu pro stav krajní polohy klínu  

M2 [N∙m] Reakční moment ve vedení klínu pro stav u vedení klínu 

mk [kg] Hmotnost klínu s vedením 

Mo1,max [N∙mm] Maximální ohybový moment v prvním zatěţujícím stavu rámu 

Mo2,max [N∙mm] Maximální ohybový moment v druhém zatěţujícím stavu rámu 

nč [ot∙min
-3

] Zařazené otáčky čerpadla 

pmax [MPa] Maximální tlak pojistného ventilu 

po,boč [MPa] Otlačení bočnic klínu 

poDOV,boč [MPa] Dovolené napětí na otlačení 

Qč [l∙min
-3

] Skutečný průtok hydrogenerátoru 

Re,pt [MPa] Mez kluzu materiálu pístní tyče 

Re,r [MPa] Mez v kluzu materiálu rámu 

Rm,r [MPa] Mez v pevnosti materiálu rámu 

Rw [MPa] Odpor dřeva proti štípání 

S [mm
2
] Štípaná plocha 

Sč [mm
2
] Plocha průřezu čepu 

Snp [mm
2
] Plocha nad pístem  

Sp [mm
2
] Plocha průřezu široké ocele 

Spp [mm
2
] Plocha pod pístem  

SPT [mm
2
] Plocha průřezu pístní tyče 

SR [mm
2
] Plocha průřezu rámu 

SU [mm
2
] Plocha průřezu UE profilu 

SV [mm
2
] Teoretická plocha hydromotoru  

tp [mm] Tloušťka široké ocele 

tpz1 [s] Doba pracovního zdvihu 

tU1 [mm] Tloušťka stěny UE profilu 

tU2 [mm] Tloušťka boků UE profilu 

tzz1 [s] Doba zpětného zdvihu 

Vh,np [m
3
] Objem hydromotoru nad pístem 

Vh,pp [m
3
] Objem hydromotoru pod pístem 

vp [m∙s
-1

] Rychlost proudění 

Wo1 [mm
3
] Modul průřezu v ohybu pro tah 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

Wo2 [mm
3
] Modul průřezu v ohybu pro tlak 

WxU [mm
3
] Modul průřezu v ohybu UE profilu 

xTU [mm] Vzdálenost mezi těţištěm UE profilu a těţištěm UE profilů 

yT [mm] Vzdálenost těţiště v ose y od počátku 

yTP [mm] Vzdálenost těţiště široké ocele od těţiště rámu 

yTU [mm] Vzdálenost mezi těţištěm UE profilů a těţištěm rámu 

z [mm] Zdvih hydromotoru 

zk [mm] Činný zdvih klínu stroje 

zTU [mm] Vzdálenost mezi těţištěm UE profilu a těţištěm rámu 

α [°] Vrcholový úhel klínu 

αp [-] Součinitel uloţení prutu 

β [°] Úhel mezi normálovou a tlačnou silou 

λ [-] Štíhlost prutu 

λKR. [-] Kritická štíhlost prutu 

ΣFx1 [N] Suma sil v krajní poloze klínu v ose x 

ΣFx2 [N] Suma sil ve stavu u vedení klínu v ose x 

ΣFy1 [N] Suma sil v krajní poloze klínu v ose y 

ΣFy2 [N] Suma sil ve stavu u vedení klínu v ose y 

σK1,R [MPa] Kombinované napětí v rámu    

σK2,R [MPa] Kombinované napětí v rámu 

σkDOV,R [MPa] Dovolené napětí pro kombinované namáhání  

σKRIT [MPa] Kritické napětí z hlediska vzpěru 

ΣMzx1 [N∙m] Suma momentů v krajní poloze klínu k bodu X 

ΣMzx2 [N∙m] Suma momentů ve stavu u vedení klínu k bodu X 

σo1,R [MPa] Napětí rámu na ohyb   

σo2,R [MPa] Napětí rámu na ohyb   

σoDOV,R [MPa] Dovolené napětí pro ohyb  

σt,R [MPa] Napětí rámu v tahu  

σtDOV,R [MPa] Dovolené napětí pro tah  

τDOVs,č [MPa] Dovolené smykové napětí  

τs,č [MPa] Napětí ve smyku 
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SEZNAM PŘÍLOH 
KONSTRUKCE 3D 

MODEL 

 I 

VÝKRES SESTAVY ŠTÍPACÍ STROJ 0-BP-172035-00 

SEZNAM POLOŢEK ŠTÍPACÍ STROJ 0-BP-172035-00-K 

VÝROBNÍ VÝKRES ČEP KLÍNU 1-BP-172035-01 

VÝKRES SVARKU  KLÍN 2-BP-172035-02 

SEZNAM POLOŢEK KLÍN 2-BP-172035-02-K 
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