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Seznam použitých symbolů 

B šířka ložiska [mm] 

C dynamická únosnost ložiska [kN] 

C0 statická únosnost ložiska [kN] 

D velký průměr ložiska [mm] 

DD velký průměr drážkového profilu [mm] 

D1 vnější roztečný průměr ozubeného kola  [mm] 

D2 vnější roztečný průměr pastorku [mm] 

F radiální statická síla  [N] 

Fa axiální síla  [N] 

FD obvodová síla působící na středním průměru [N] 

Fk střižná síla [N] 

Fr radiální síla  [N] 

Ft obvodová síla  [N] 

F2 síla působící na bok těsného pera [N] 

KA součinitel vnějších dynamických sil  [-] 

KH součinitel přídavných zatížení  [-] 

KHV součinitel vnitřních dynamických sil [-] 

KHα součinitel podílu zatížení jednotlivých zubů [-] 

KHβ součinitel nerovnoměrnosti zatížení zubů [-] 

L10h základní trvanlivost ložiska [hod] 

L10M modifikovaná trvanlivost ložiska [hod] 

M1 kroutící moment na hřídeli 1  [N·m] 

M2 kroutící moment na hřídeli 2  [N·m] 

P dynamické ekvivalentní zatížení ložiska [N] 

R reakční síla [N] 

Re vnější délka površky roztečného kužele  [mm] 

S celková vzdálenost dráhy letu [m] 

SFmin nejmenší hodnota bezpečnosti proti únavě v patě zubu [-] 

SHmin nejmenší hodnota bezpečnosti proti dotykové únavě boků zubů [-] 

Sx x-ová vzdálenost dráhy letu hnojiva [m] 

Sy y-ová vzdálenost dráhy letu hnojiva  [m] 

Sy1 složka y-ové vzdálenosti  [m] 



9 

 

Sy2 složka y-ové vzdálenosti  [m] 

YFS součinitel tvaru zubu a koncentrace napětí [-] 

Yβ součinitel sklonu zubu [-] 

Yε součinitel vlivu záběru profilu [-] 

ZE součinitel mechanických vlastností materiálu  [-] 

ZH součinitel tvaru spolu zabírajících zubů [-] 

ZR součinitel výchozí drsnosti boků zubů [-] 

Zε součinitel součtové délky dotykových křivek zubů  [-] 

a exponent  [-] 

a1  součinitel spolehlivosti [-] 

a23 součinitel zahrnující materiál, mazání, provozní podmínky [-] 

b šířka ozubení  [mm] 

bp šířka těsného pera [mm] 

d malý průměr ložiska [mm] 

da1 průměr hlavové kružnice kola [mm] 

da2 průměr hlavové kružnice pastorku [mm] 

dč průměr čechrače [mm] 

dD malý průměr drážkového profilu [mm] 

dD
‘
 předběžná velikost malého průměru drážkového profilu [mm] 

df1 průměr patní kružnice kola [mm] 

df2 průměr patní kružnice pastorku [mm] 

dk průměr kolíku [mm] 

dm1 střední roztečný průměr kola [mm] 

dm2 střední roztečný průměr pastorku [mm] 

dpneu průměr pneumatiky [m] 

drk1 průměr rozmetacího kotouče [m] 

drk2 malý průměr rozmetacího kotouče [mm] 

d1 průměr hřídele 1 [mm] 

d1
‘
 minimální předběžný průměr hřídele 1 [mm] 

d21 minimální průměr hřídele 2 [mm] 

d22 průměr hřídele 2 [mm] 

d2
‘
 minimální předběžný průměr hřídele 2 [mm] 

e tloušťka zubu [mm] 

f1 součinitel vyjadřující vliv provozních podmínek [-] 

f2 součinitel vyjadřující vliv nečistot [-] 
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f
‘
 skutečná účinná plocha drážek [mm] 

h výška zubu  [mm] 

hp výška těsného pera [mm] 

ha výška hlavy zubu  [mm] 

hf výška paty zubu  [mm] 

k součinitel opotřebení       [mm
3
·s·N

-1
·m

-1
·h

-1
] 

l délka těsného pera [mm] 

lD délka drážkového spojení [mm] 

lp délka kluzného ložiska [mm] 

l
‘
 přímá část boku pera [mm] 

m modul  [mm] 

n1 otáčky hřídele 1 [ot/min] 

n2 otáčky hřídele 2 [ot/min] 

p měrný tlak [MPa] 

pD dovolený měrný tlak [MPa] 

pD2 dovolený měrný tlak [MPa] 

p1 otlačení kolíku v hřídeli [MPa] 

p2 otlačení kolíku v náboji [MPa] 

(p·vh)D dovolená hodnota opotřebení pouzdra [MPa·m/s] 

t hloubka drážky pro pero v hřídeli [mm] 

th doba letu hnojiva  [s] 

tp životnost kluzného pouzdra [hod] 

t1 hloubka drážky pro pero v náboji [mm] 

u převodový poměr [-] 

v pojezdová rychlost traktoru [m/s] 

vh obvodová rychlost hřídele [m/s] 

vx rychlost letu hnojiva  [m/s] 

v0 obvodová rychlost rozmetacího kotouče [m/s] 

w dovolené lineární opotřebení pouzdra [mm] 

z počet drážek [-] 

z1 počet zubů ozubeného kola  [-] 

z2 počet zubů pastorku [-] 

∅ pracovní rozsah [m] 

α úhel profilu [°] 

δ1 úhel roztečné kružnice kola  [°] 
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δ2 úhel roztečné kružnice pastorku  [°] 

δa1 úhel hlavového kužele kola  [°] 

δa2 úhel hlavového kužele pastorku [°] 

δf1 úhel patního kužele kola  [°] 

δf2 úhel patního kužele pastorku  [°] 

ϑ1 úhel zubu kola  [°] 

ϑ2 úhel zubu pastorku  [°] 

ϑa1 úhel hlavy kola  [°] 

ϑa2 úhel hlavy pastorku  [°] 

ϑf1 úhel paty kola  [°] 

ϑf2 úhel paty pastorku  [°] 

σF napětí v ohybu [MPa] 

σFP přípustné napětí v ohybu [MPa] 

σFlim mez únavy materiálu v ohybu [MPa] 

σH napětí v dotyku [MPa] 

σHP přípustné napětí v dotyku [MPa] 

σHlim mez únavy materiálu v dotyku [MPa] 

σH0 napětí v dotyku při ideálním zatížení [MPa] 

τD dovolené namáhání v krutu [MPa] 

τDS dovolené napětí ve smyku [MPa] 
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Úvod 

Nejen při zemědělském hnojení polí, ale i v zahradním sektoru chceme využívat 

kvalitní stroje a hnojiva. Je jasné, že bez dobré výživy rostlin se moderní zemědělská 

výroba neobejde. V dnešní době hodně přibývá i nadšených zahrádkářů a chalupářů, pro 

něž je péče o trávník velmi důležitá. Proto kladou důraz na kvalitní hnojení svých trávníků. 

Požadavky na hnojiva a také na stroje pro hnojení jsou čím dál větší. Důležitá je vysoká 

výkonnost a trvanlivost stroje. Důraz se taky klade na šetrné zacházení s půdou i porostem 

v různé vývojové a růstové fázi. Neméně důležité je přesné nastavení dávkování, snižování 

spotřeby minerálních hnojiv z ekonomických důvodů i z hlediska co nejmenší negativní 

zátěže životního prostředí. Všechny tyto požadavky splňuje pouze moderní aplikační 

technika, kdy její přední výrobci přicházejí s řadami novinek, neboť budoucnost patří 

intenzivnímu, avšak šetrnému způsobu hospodaření. 

Pro mnoho chalupářů a zahrádkářů je rozmetadlo hnojiva neocenitelným pomocníkem. 

Použití těchto strojů je dnes velmi rozmanité. Využívají se nejen při hnojení zahrad, ale i 

při úpravách veřejného prostranství, například parků ve městech a posypu komunikací 

v zimním období.  

Rozmetadla jsou vyráběny v široké škále velikostí, typů a výkonů. Cílem mé práce je 

navrhnout rozmetadlo tuhých hnojiv jednoduché konstrukce, které bude použitelné pro 

zahrádkářské účely a bude konkurenceschopné na trhu. V práci se chci taky zaměřit na 

hledisko bezpečnosti, aby nedošlo ke zranění obsluhy. 

 

 

Obr. č. 1 – Minerální hnojivo [6] 
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1 Rešerše rozmetacích strojů a výrobců 

Rozmetadlo je zařízení sloužící k rozmetání tuhých, granulovaných, nebo kapalných 

hnojiv, popřípadě soli. Rozmetadla jsou dostupné v různých konstrukčních variantách. 

Skládají se z několika základních částí (poháněcí ústrojí, rozmetací mechanismus, 

dávkovací mechanismus, zásobník a rám). Hnojivo je vyprazdňováno ze zásobníku přes 

dávkovací mechanismus, který zajišťuje přísun materiálu k rozmetacímu mechanismu. 

Rozmetací mechanismus rozmetá hnojivo po okolí v požadovaném rozsahu. Pohon dodává 

celému zařízení energii potřebnou k rozmetání. Důležitou součástí je taky rám, na kterém 

jsou všechny tyto prvky usazeny. 

 

 

Obr. č. 2 – Schéma rozmetadla 

1.1 Rozdělení podle použití 

Pro tuhá organická hnojiva 

Jedná se především o velké rozmetadla používané v zemědělství. Úlohou rozmetadla je 

rovnoměrně rozdělit hnůj, kompost, rašelinu anebo jinou organickou hmotu na povrch 

pole. Hlavními částmi jsou korba, dopravník a rozmetací ústrojí. Proces je možné rozdělit 

na dvě části a to přísun hnojiva k rozmetacímu ústrojí a samotné rozmetání. Mohou být 

jednoúčelové jako na obr. č. 3 (rozmetací ústrojí je neoddělitelnou součástí stroje), nebo 

univerzální (dopravní prostředky, na které se podle potřeby montuje rozmetací zařízení). 
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Obr. č. 3 – Rozmetadlo tuhých organických hnojiv společnosti Samson [7] 

 

Pro kapalná hnojiva 

Používají se pro aplikaci močůvky, kejdy a různých průmyslových kapalných hnojiv. 

Tyto stroje jsou vybaveny čerpadly, která nasávají hnojivo z nádrže a přes rozdělovač jej 

usměrňují k jednotlivým dýzám. Změna průtoku se zabezpečuje změnou tlaku. Jestliže se 

hnojivo aplikuje na povrch půdy, je vhodné použít hadicový aplikátor. Zatímco při 

zavádění hnojiva do půdy se používá radličkový, nebo talířový aplikátor. Při aplikaci 

hnojiva přímo ke kořenům rostlin se využívá patkový aplikátor. 

 

 

Obr. č. 4 – Rozmetadla kapalných hnojiv firmy Terra Gator a Horsch [8] 

 

Pro tuhá průmyslová hnojiva 

Úkolem těchto strojů je rovnoměrné rozhození hnojiva po povrchu půdy (plošná 

aplikace) anebo k rostlinám (přihnojování). Vyrábí v široké škále různých konstrukčních 

provedení, od velkých tažených traktorem až po malé nesené, popřípadě ruční. Tyto stroje 

musí být schopné rozhodit více forem hnojiva jako například granule, prášky či krystalky. 

Jsou také hojně využívány pro údržbu komunikací posypovou solí v zimním období. Mají 

různé principy práce rozmetacího ústrojí (odstředivé, vyhrnovací, pneumatické). 
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Obr. č. 5 – Rozmetadlo tuhých průmyslových hnojiv firmy Vicon [8] 

1.2 Rozdělení podle typu konstrukce 

Nesené 

Tato rozmetadla mají většinou kuželovitý tvar násypky a diskový rozmetací 

mechanismus (zobrazen na obr. č. 6). Pracovní prostor odstředivého disku a násypky je 

oddělen mechnicky, hydraulicky nebo elektricky ovládaným šoupátkem. Aby nedocházelo 

v prostoru výsypného otvoru násypky k ucpávání, jsou rozmetadla opatřena čechracím 

rotorem. Pohon diskového mechanismu může být mechanický od vývodového hřídele, 

hydraulický, pneumatický nebo elektrický. Mají meší hmotnost a používají se spíše pro 

menší plochy. Nacházejí uplatnění při hnojení zahrad, sadů ale i při posypu chodníků a 

úzkých cest. 

 

 

Obr. č. 6 – Nesené rozmetadlo [7] 
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Tažené 

Základním konstrukčním prvkem je nosný rám s kolovým podvozkem. Může využívat 

mnoho různých rozmetacích mechanismů, ale většinou bývá konstruováno s diskovým 

mechnismem (obr. č. 7). Nechybí ani mechanicky, hydraulicky nebo elektricky ovládané 

šoupátko. Pohon rozmetacího ústrojí může být realizován od pojezdových kol, elektrický, 

hydraulický, pneumatický, nebo od vývodového hřídele traktoru. Jsou vyráběny ve velkém 

rozsahu kapacity zásobníku a používají se především pro zahradnické účely, údržbu parků 

a komunikací. 

 

 

Obr. č. 7 – Tažené rozmetadlo [7] 

 

Samojízdné 

Jedná se o velké zemědělské stroje, určené především pro rozmetání hnojiva na polích. 

Mohou mít různé typy podvozků, vybavené pneumatikami šetrnými k půdě a porostu. 

Rozmetací ústrojí bývá bubnové, lopatkové, cepové, nebo kolové. Hnojivo je dopravováno 

k rozmetacímu mechanismu pomocí dopravníku umístěného uvnitř korby. Jsou schopny 

pojmout velké množství hnojiva a používají se především pro rozlehlé plochy (např. pole). 

 

 

Obr. č. 8 – Samojízdné rozmetadlo [7] 
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1.3 Rozdělení podle typu pohonu rozmetacího ústrojí 

Od kol 

Tento typ pohonu se používá především u rozmetadel tažených zahradním traktorem a 

ručně tlačených rozmetadel. Pohon je řešen od kol a pomocí jednoduchého ozubeného, 

nebo šnekového převodu pohání jak rozmetací mechanismus, tak i čechrač umístěný 

v zásobníku. 

 

 

Obr. č. 9 – Pohon od kol [7] 

 

Od vývodového hřídele 

Pohon pracovních mechanismů rozmetadla je přenášen od vývodového hřídele traktoru 

pomocí kardanového hřídele na uzavřenou kuželovou převodovku, jako je na obr. č. 10. 

Od převodu je pohon přenášen na čechrač a rozmetací mechanismus. Používá se hlavně u 

nesených rozmetadel zavěšených do tříbodového závěsu traktoru. 

 

 

Obr. č. 10 – Pohon od vývodového hřídele [8] 
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Elektrický 

Elektricky poháněné modely jsou většinou nesené traktorem a jsou ovládány z kabiny 

řidiče. V podstatě se jedná o zmenšené modely odstředivých rozmetadel, avšak místo 

plechových a nerezových komponentů zde v konstrukci převládají plasty. Mají 

bezstupňovou regulaci otáček, hermeticky těsnou klávesnici, ovládání klapky dávkování, 

sledování otáček a hlásič chyb. 

 

 

Obr. č. 11 – Elektrický pohon [7] 

 

Hydraulický 

Často používané řešení pro kotoučové rozmetací ústrojí (obr. č. 12). Kotouče jsou 

poháněny pomocí vlastního hydraulického systému, který je poháněn přes čerpadlo a 

náhonový hřídel traktoru. Integrovaný regulační ventil udržuje otáčky rozmetacích kotoučů 

neustále konstantní a to i tehdy, pokud nemůže traktor udržet nastavené rovnoměrné 

otáčky vývodového hřídele. Ovládání je pomocí palubního počítače v kabině řidiče. 

 

 

Obr. č. 12 – Hydraulicky poháněné rozmetadlo společnosti Amazone [7] 



19 

 

Pneumatický 

Hnojivo se dopravuje ze zásobní skříně k dávkovacímu mechanismu pomocí 

dopravníku uvnitř skříně, který je většinou hydraulicky poháněn. Dávkovací mechanismu 

dále dávkuje hnojivo do proudu vzduchu. Takto promíchané hnojivo se vzduchem se 

dopravuje potrubím k rozmetacím koncovkám, přes které se aplikuje do půdy. V současné 

době existuje několik druhů pneumaticky poháněných rozmetacích ústrojí, z nichž některá 

jsou vhodná pro všechny druhy tuhých minerálních hnojiv a některá jen pro prášková 

minerální hnojiva. 

 

 

Obr. č. 13 – Pneumaticky poháněné rozmetadlo společnosti Horsch [8] 

1.4 Rozdělení podle typu rozmetacího ústrojí 

Kotoučové 

U rozmetadel s rozmetacím ústrojím s vodorovným rozmetacím kotoučem je hnojivo 

přiváděno podlahovým dopravníkem, nebo samospádem na horizontálně umístěný 

rozmetací kotouč, který je vlivem odstředivé síly rozmetá na povrch půdy. Kotouč je 

opatřen rozmetacími lopatkami, jejichž tvar a umístění bývá různé. Lopatky je možné 

velmi často přestavovat s ohledem na dosažení co nejlepší kvality rozmetání různých druhů 

hnojiv. Množství hnojiva se reguluje pomocí šoupátka. Aby se zabránilo ucpávání otvorů 

ve spodní části zásobníku, je ve skříni umístěné síto, na kterém se zachytí větší části 

hnojiva a dále je na společné hřídeli rozmetacího kotouče umístěný čechrač, který 

zabraňuje vytvoření klenby. Tento mechanismus se nejčastěji vyrábí ve dvou provedeních 

a to s jedním, nebo dvěma kotouči zobrazenými na obr. č. 14. 
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Obr. č. 14 – Dvoukotoučový rozmetací mechanismus [8] 

 

S kývající hubicí 

Pracovní částí rozmetacího ústrojí je rozmetací hubice kuželovitého tvaru, uložena 

horizontálně a kývá kolem vertikální osy. Pohon je odvozen od hnacího mechanismu a 

hubice se pohybuje s frekvencí až 540 kyvů za minutu. Na společné hřídeli jako je hubice, 

je nasazen čechrač, který zabraňuje ucpávání hnojiva ve spodní části zásobníku. Regulace 

dávky aplikovaného hnojiva se provádí pomocí šoupátka. Hnojivo je rozmetáno vlivem 

odstředivé síly. 

 

 

Obr. č. 15 – Rozmetací mechanismus s kývající hubicí [8] 
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Bubnové 

Je to nejvíce používané ústrojí pro rozmetání organických hnojiv. Umístění bývá 

v zadní části rozmetadla a hnojivo rozmetá směrem dozadu. Bubnová rozmetací ústrojí 

mohou mít bubny s osou rotace vodorovnou, svislou, nebo šikmou. Na obvodu bubnů jsou 

obvykle ve šroubovicích umístěny rozmetací lopatky, nože, lišty, zuby, nebo hřeby. 

 

 

Obr. č. 16 – Bubnové rozmetací ústrojí [7] 

 

Cepové 

Cepové rozmetací ústrojí je uloženo podélně ve válcovém ložném prostoru a jeho 

činností dochází k rozmetání hnojiva do strany. Ložnou korbu tvoří ocelový válec, jehož 

horní část je šikmo seříznuta. Hnojivo je do korby nakládáno otvorem v horní části. Při 

rozmetání je nejprve hnojivo odebíráno pevnými rameny u čela ložného prostoru a jimi je 

odhazován ven z korby. Po uvolnění prostoru se postupně odmotávají řetězy, nebo lana 

navinutá na hlavní hřídeli a kladiva na konci těchto lan postupně nabírají a rozmetají 

hnojivo, dokud se nevyprázdní celá korba. Toto technické řešení umožňuje hnojení 

různými druhy hnojiv. 

 

 

Obr. č. 17 – Cepové rozmetací ústrojí [7] 
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Šnekové 

Tento mechanismus pracuje na principu vyhrnování hnojiva přes regulovatelný 

štěrbinový výpadní otvor, který bývá na dně zásobní skříně. Hnojivo je ze zásobníku 

dávkováno pomocí šoupátka do šnekového dopravníku, který je umístěn kolmo na směr 

jízdy. Dále je šnekem rozhrnováno po celé délce dopravníku a postupně vypadává vlastní 

tíhou přes otvory na povrch půdy. Vhodné použití pro průmyslová hnojiva v granulové, 

nebo práškové formě, popřípadě vápna. 

 

 

Obr. č. 18 – Šnekové rozmetací ústrojí [8] 

 

Injektorové pneumatické 

U tohoto ústrojí je hnojivo přisunováno dopravníkem z centrální skříně a dávkováno 

změnou rychlosti dopravníku. Dále padá do přívodního kanálu, který je rozdělen na 

několik částí podle počtu potrubí. Do každého potrubí je tryskou přiváděn vzduch v 

zúženém místě (injektoru), kde dochází k poklesu dynamického tlaku, který umožní přisátí 

hnojiva do mísící trubky. Poté je vzduch s hnojivem dopravován k rozmetacím 

koncovkám. 

 

Obr. č. 19 – Injektorové pneumatické rozmetací ústrojí [8] 
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Ventilátorové pneumatické 

Ventilátorový mechanismus se často používá pro hnojení práškovými průmyslovými 

hnojivy. Centrálním dávkovačem je hnojivo dávkováno ze zásobníku do difuzoru. Do 

difuzoru je taky vháněn vzduch radiálním ventilátorem. Následně dochází ke smíchání 

hnojiva se vzduchem a svislým potrubím k rozdělovači přes vyrovnávač. Poté je hnojivo se 

vzduchem přiváděno rozvodným potrubím k rozmetacím koncovkám. 

 

 

Obr. č. 20 – Ventilátorové pneumatické rozmetací ústrojí [8] 

1.5 Čeští výrobci rozmetadel 

V České Republice existuje mnoho firem, které se zabývají výrobou zemědělské 

techniky a rozmetadel všech možných provedení a výkonnostních tříd. Podle mého názoru 

jsou čeští výrobci kvalitní a nijak nezaostávají za zahraničními výrobci. Uvedu zde jen 

jednoho výrobce a jeho výrobek. 

 

DAKR, spol. s.r.o. 

Tato firma sídlí ve městě Hranice. Zabývá se výrobou zahradní a zemědělské techniky, 

převážně strojů pro údržbu zahrad, luk a komunikací. Nejvíce strojů prodává v České 

republice, ale na Slovensko, do Anglie, Německa, Francie a Polska. Rozmetadla vyrábí 

ručně tlačená a tažená vozidlem vhodné taky pro posyp komunikací solí. 
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Rozmetadlo KRH 03 – Everest 

„Rozmetací stroj je možné použít na hnojení zemědělských ploch v letním období, ale 

současně i k posypu chodníků a cest solí v zimním období. Rozmetač KRH03 je tažen 

stejně jako přívěsný vozík za automobilem, ve výbavě má i závěsné oko pro zapojení za 

všechny typy traktorů.“ [9] 

 

Tab. č. 1 – Technické parametry rozmetadla KRH 03 – Everest [9] 

Kapacita zásobníku 150 kg hnojiva 

Pohon rozmetacího ústrojí Od kol přes kuželovou převodovku 

Typ rozmetacího ústrojí Rotační rozmetací talíř 

Pracovní šířka 3 – 6 m 

Typ konstrukce Tažené vozidlem, zahradním traktorem 

 

 

 

Obr. č. 21 – Rozmetadlo KRH 03 - Everest [9] 
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1.6 Zahraniční výrobci rozmetadel 

Zahraničních výrobců rozmetadel je mnoho a nelze zde uvést všechny. Uvedu zde 

pouze jednu vybranou firmu a její produkt. 

 

Stocker Srl 

Tato italská firma je celosvětově proslulým výrobcem zahradní techniky. Zabývá se 

především údržbou sadů a vinohradů. Rozmetadla vyrábí v široké škále typů konstrukcí od 

malých ručních až po tažené zahradním traktorem. 

 

Rotační rozmetadlo L80 

„Rozmetadlo použitelné při široko plošném hnojení průmyslovými hnojivy a setí 

travního osiva. Aplikace probíhá rotačním talířem a pohon je od kol nápravy. Má velká 

bantamová kola pro snadnou a plynulou aplikaci. Je zde možnost připojení za zahradní 

traktor, nebo jiný potahový stroj.“ [10] 

 

Tab. č. 2 – Technické parametry rozmetadla L80 [10] 

Kapacita zásobníku 80 l 

Pohon rozmetacího ústrojí Od kol přes převodovku 

Typ rozmetacího ústrojí Rotační rozmetací kotouč 

Pracovní šířka Do 6 m 

Typ konstrukce Tažené zahradním traktorem 

 

 

 

Obr. č. 22 – Rotační rozmetadlo L80 [10] 
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2 Vlastní návrh 

U rozmetadla je důležité správně navrhnout všechny jednotlivé části tak, aby vydrželo 

nepřetržitě a bez jakýchkoliv závad pracovat po celou dobu hnojení a to za různých 

podmínek (např. i v zimě při udržování komunikací posypovou solí). V dnešní době je u 

strojů kladen důraz na bezúdržbový chod a jednoduchou obsluhu, což závisí nejenom na 

konstrukci ale taky na materiálech.  

Na obr. č. 23 je vidět vlastní návrh rozmetadla připojeného za zahradní traktor a v této 

kapitole jsou popsány jeho jednotlivé části, jejich výhody a vhodné použití. 

 

 

Obr. č. 23 – Rozmetadlo tažené zahradním traktorem 

2.1 Rozsah použití 

Rozmetadlo je vhodné k použití pro středně velké plochy (do 1500 m
2
), jelikož pro 

malé plochy (do 300 m
2
) si vystačíme i s ručně tlačeným, nebo neseným rozmetadlem. 

Nejedná se o nijak drahou výrobu rozmetadla a má dostatečný pracovní rozsah. Má sice 

menší objem zásobníku než rozmetadlo pro velké plochy, ale výhodou je jeho lepší 

ovladatelnost a jednodušší konstrukce. 
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2.2 Typ konstrukce 

Volím variantu taženého rozmetadla za zahradní traktor, protože má řadu výhod. Může 

mít větší nosnost než závěsný typ a je cenově dostupnější, taky má mnohem jednodušší 

konstrukcí než samojízdné. Značnou výhodou je zde možnost více napojení nejen za 

zahradní traktor, ale i za čtyřkolku, nebo osobní automobil. Popřípadě je možnost ho použít 

jako ručně tlačené rozmetadlo. Vhodné je i pro zimní údržbu komunikací posypovou solí, 

nebo jemným pískem. 

 

 

Obr. č. 24 – Typ konstrukce rozmetadla s popisem částí 

2.3 Rozmetací mechanismus 

Rozmetacích mechanismů je celá řada. Jako nejvhodnější variantu pro mé rozmetadlo 

jsem zvolil jednokotoučový rozmetací mechanismus, kvůli jeho snadné a levné výrobě. 

Není potřeba žádného podávacího ústrojí, nebo dopravníku, na rozdíl od jiných 

mechanismů, protože hnojivo padá ze zásobníku přímo na rozmetací kotouč. Kotouč může 

mít různý počet (3 až 6) a velikost lopatek. Nespornou výhodou je jeho minimální údržba. 
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Obr. č. 25 – Rozmetací kotouč 

 

Nejvhodnější volbou pro materiál rozmetacího kotouče (obr. č. 25) je plast, protože 

počítám se sériovou výrobou. Vhodný je PE-HD (polyetylen se zvýšenou odolností). PE-

HD má výbornou chemickou odolnost proti látkám obsažených ve hnojivu a taky proti 

posypové soli. Navíc je teplotně stabilní, takže můžeme rozmetadlo používat i při nízkých 

teplotách (-40°C). Určitou výhodou je levná výroba oproti nerezovému kotouči. 

Rozmetací kotouč je výraběn vstřikováním a tak je nutné dodržet určité technologické 

zásady při jeho výrobě a výrobě formy. Výrobek nesmí obsahovat ostré hrany a musí mít 

technologické úkosy. Na obr. č 26 jsou  znázorněny směry vytahování kotouče ze 

vstřikovací formy dvěma různými barvami. 

 

 

Obr. č. 26 – Barevné rozlišení směrů vytahování kotouče z formy 

 

2.4 Pohon rozmetacího mechanismu 

Volím pohon rozmetadla od pojezdových kol, protože se jedná o jednoduchou 

konstrukci levné výroby. Je zde možnost použít různé typy převodovek z různých 

materiálů. Použil jsem kuželové ozubené soukolí z oceli 12 061. Mazání se provádí přes 

maznici, tudíž není nutné rozebírat skříň převodovky. Má spolehlivý chod i v zimním 

období, kdy můžeme kola vybavit sněhovými řetězy. 
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Obr. č. 27 – Pohon rozmetacího mechanismu (bez krytu převodovky) 

2.5 Zásobník 

Zásobník slouží především k uskladnění hnojiva (popř. posypové soli) po dobu práce. 

Může být různých velikostí a objemů, v mém případě je objem 90 litrů. Hnojivo z něj 

vypadává pomocí gravitační síly na rozmetací kotouč přes šoupátkový mechanismus. Aby 

nedocházelo k ucpávání hnojiva v zásobníku, je vybaven čechračem umístěným nad otvory 

pro vypadávání. 

Jelikož počítám se sériovou výrobou, zdá se nejvhodnější variantou plastový zásobník. 

Rozhodl jsem se pro PE-HD (polyetylen se zvýšenou odolností). PE-HD má výbornou 

chemickou odolnost proti látkám obsažených ve hnojivo a taky proti posypové soli. Navíc 

je teplotně stabilní, takže rozmetadlo můžeme používat i při nízkých teplotách (-40°C). 

Výhodou je taky malá hmotnost oproti například nerezovému zásobníku a levná výroba. 

Nevyžaduje téměř žádnou údržbu. Zásobník je navíc vybaven sítem, které zachycuje různé 

nečistoty (např. kamínky). 

 

Obr. č. 28 – Zásobník 
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Stejné pravidla jako pro rozmetací kotouč platí i pro zásobník. Ten je vyráběn ze 

stejného materiálu a stejnou metodou. Na obr. č 29 jsou  znázorněny směry vytahování 

zásobníku ze vstřikovací formy dvěma různými barvami. 

 

 

Obr. č. 29 – Barevné rozlišení směrů vytahování zásobníku z formy 

2.6 Ovládání dávkovacího mechanismu 

Jako dávkovací mechanismus jsem zvoli šoupátko ovládané pomocí pákového 

mechanismu s ocelovým táhlem, protože se jedná o jednoduchou konstrukci snadné a 

levné výroby. Tento mechanismus nevyžaduje žádnou údržbu a taky je pevnější než 

mechanismus s ocelovým lankem. Dosáhneme tím přesného dávkování z místa řidiče 

traktoru. Velikost dávky je plynule nastavitelná za chodu stroje.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 30 – Dávkovací mechanismus 
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2.7 Rám 

Rám je svařovaná konstrukce z profilových trubek, je dostatečně únosný aby vydržel 

veškeré zatížení, především od plného zásobníku. Zásobník je k rámu přidělán pomocí 

šroubů. K rámu je přidělán pomocí šroubů posuvný kryt rozmetacího kotouče, tak aby 

docházelo ke krytí traktoru před hnojivem a hnojivo zpátky dopadalo na rozmetací kotouč. 

 

 

Obr. č. 31 – Rám 

 

Uchycení k zahradnímu traktoru je provedeno pomocí jednoduchého a spolehlivého 

spojení kolíkem. Podstatnou výhodou je snadná a rychlá manipulace. 

 

 

Obr. č. 32 – Uchycení k traktoru 
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3 Kontrolní výpočty 

Při výpočtu jsem vycházel z požadovaného pracovního rozsahu rozmetadla, od kterého 

se odvíjí pojezdová rychlost traktoru. Dále jsou v této kapitole kontrolní výpočty 

jednotlivých konstrukčních uzlů, jako je převodovka, hřídele, ložiska apod. V programu 

Autodesk Inventor 2012 je provedena pevnostní analýza nejvíce namáhaných částí stroje. 

3.1 Výpočet základních parametrů 

 

 
Obr. č. 33 – Základní parametry pro výpočty 

 

Jelikož znám požadovaný pracovní rozsah rozmetadla (∅=5m) a průměr rozmetacího 

kotouče (drk1=0,25m), tak jsem nejdříve spočítal dráhu letu hnojiva v x-ové a y-ové ose. 

 

Celková vzdálenost dráhy letu: 

  
      

 
         (1) 

 

X-ová vzdálenost dráhy letu hnojiva: 

   cos      cos                   (2) 
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Obr. č. 34 – Schéma jednotlivých vzdáleností 

 

Složka y-ové vzdálenosti: 

    s n      s n                  (3) 

 

Složka y-ové vzdálenosti: 

    cos                (4) 

 

Obr. č. 35 – Schéma určitých vzdáleností 

 

Y-ová vzdálenost dráhy letu hnojiva: 

                               (5) 

 

Dále jsem spočítal dobu letu hnojiva a jeho rychlost: 

   v         (6) 

   v     
 

 
     

      (7) 

        v    (8) 

   v      
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   √ 
      

 
 √ 

          

    
       s (9) 

v  
  

  
 

     

     
        s (10) 

 

Následně jsem spočítal pojezdovou rychlost traktoru. Zvolil jsem převodový poměr 

kuželového ozubeného soukolí u=2,5. Velikost pneumatik je dpneu=18‘‘=0,46 m. 

 

 

Obr. č. 36 – Rozložení rychlostí na kotouči 

 

Obvodová rychlost rozmetacího kotouče: 

v  cos    v  cos                s (11) 

 

Otáčky hřídele 2: 

n  
   v 

      
 

       

      
        o    n (12) 

 

Otáčky hřídele 1: 

n  
n 

 
 

      

   
       o    n       o  s (13) 

 

Pojezdová rychlost traktoru: 

v          n                     s          h (14) 

 

Pro dosažení pracovního rozsahu 5 m doporučuji pojezdovou rychlost traktoru v=5,5 

km/h. Pracovní rozsah je regulovatelný snížením pojezdové rychlosti. 
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3.2 Výpočet ozubeného kuželového soukolí 

 

Obr. č. 37 – Schéma ozubeného kuželového kola [5] 

 

Převodový poměr kuželového ozubeného soukolí je u=2,5. Dále jsem zvolil vnější 

roztečný průměr kola D1=260 mm a počet jeho zubů z1=65. Kolo i pastorek jsou vyrobeny 

z konstrukční uhlíkové oceli 12061.  

 

Výpočet modulu: 

  
  

z 
 

   

  
      (15) 

 

Počet zubů pastorku: 

z  
z 
 

 
  

   
    (16) 

 

Vnější roztečný průměr pastorku: 

   z                (17) 

 

Výška hlavy zubu: 

h         (18) 
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Výška paty zubu: 

h                     (19) 

 

Tloušťka zubu: 

  
   

 
 

   

 
         (20) 

 

Výška zubu: 

h  h  h               (21) 

 

Vnější délka površky roztečného kužele: 

   
 

 
   √z 

  z 
  

 

 
   √                  (22) 

 

Šířka ozubení: 

                                  (23) 

 

Úhel roztečné kružnice kola a pastorku: 

   arc  (
z 
z 

)  arc  (
  

  
)        (24) 

                        (25) 

 

Průměr hlavové kružnice kola a pastorku: 

         h  cos           cos                (26) 

         h  cos           cos                (27) 

 

Průměr patní kružnice kola a pastorku: 

         h  cos             cos                (28) 

         h  cos             cos               (29) 

 

Úhel hlavy kola a pastorku: 

              (30) 

    arc  (
h 

  
)  arc  (

 

      
)        (31) 
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Úhel paty kola a pastorku: 

              (32) 

    arc  (
h 

  
)  arc  (

   

      
)        (33) 

 

Úhel zubu: 

                               (34) 

 

Úhel hlavového kužele kola a pastorku: 

                              (35) 

                              (36) 

 

Úhel patního kužele kola a pastorku: 

                              (37) 

                              (38) 

 

Střední roztečný průměr kola a pastorku: 

         s n          s n               (39) 

         s n          s n            (40) 

 

Dále jsem spočítal síly působící v kuželovém ozubeném soukolí. Zjistil jsem si 

výstupní točivý moment M1=231,4 N·m hydrostatické převodovky Tuff Torq K 46, která 

je používána v traktorech Viking. Stejný točivý moment bude i na hřídeli 1, na němž je 

uloženo ozubené kolo. 
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Obr. č. 38 – Síly působící na zuby kuželového kola [5] 

 

Jak je zřejmé z obr. č. 36, působiště síly F se klade do středního příčného řezu (v 

polovině šířky zubu) na površku roztečného kužele a síla se rozkládá na obvodovou, 

radiální a axiální složku. 

 

Obvodová síla představující tečnou složku: 

           
    

   
 

       

      
           (41) 

 

Radiální složka síly: 

            an  cos            an    cos               (42) 

 

Axiální složka síly: 

            an  s n            an    s n               (43) 

 

Kroutící moment na hřídeli 2: 

      
   

 
         

  

 
                      (44) 
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Následně jsem provedl kontrolu z hlediska únavy v dotyku. Napětí v dotyku σH nesmí 

překročit přípustné napětí v dotyku σHP. 

 

Napětí v dotyku při ideálním zatížení: 

             √
  

     
 
   

 
           √

       

         
 
     

   
 

          a 

(45) 

 

ZE=190 …součinitel mechanických vlastností materiálu [5] 

ZH=2,5 …součinitel tvaru spolu zabírajících zubů [5] 

Zε=1 …součinitel součtové délky dotykových křivek zubů [5] 

 

Přípustné napětí v dotyku: 

    
        

     
 

        

   
          a (46) 

 

σHlim=420 MPa …mez únavy materiálu v dotyku [5] 

ZR=0,85 …součinitel výchozí drsnosti boků zubů [5] 

SHmin=1,3 …nejmenší hodnota bezpečnosti proti dotykové únavě boků zubů [5] 

 

Součinitel přídavných zatížení: 

                                          (47) 

 

KA=1,25 …součinitel vnějších dynamických sil [5] 

KHβ=1,32 …součinitel nerovnoměrnosti zatížení zubů [5] 

KHα=1,1 …součinitel podílu zatížení jednotlivých zubů [5] 

KHV=1,1 …součinitel vnitřních dynamických sil [5] 

 

Napětí v dotyku: 

       √       

(48)           √             

           a           a  v hov    
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Nakonec jsem provedl kontrolu z hlediska únavy v ohybu. Ohybové napětí 

v nebezpečném průřezu paty zubu σF nesmí překročit přípustné napětí v ohybu σFP. 

 

Přípustné napětí v ohybu: 

    
     

     
 

   

   
          a (49) 

 

σFlim=452 MPa …mez únavy materiálu v ohybu [5] 

SFlim=1,5 …nejmenší hodnota bezpečnosti proti únavě v patě zubu [5] 

 

Napětí v ohybu: 

   
  

   
                  

(50) 
   

       

    
                       

            a           a  v hov    

 

KH=1,997 …součinitel přídavných zatížení (47) 

YFS=3,95 …součinitel tvaru zubu a koncentrace napětí [5] 

Yβ=1 …součinitel sklonu zubu [5] 

Yε=1 …součinitel vlivu záběru profilu [5] 

 

Ozubené kuželové soukolí z oceli 12 061 s převodovým poměrem u=2,5 je schopno 

přenést kroutící moment M2 dostačující pro splnění pracovního rozsahu 5 m. Soukolí je 

dostatečně únosné a vyhovuje z hlediska únavy v dotyku a ohybu. 

3.3 Výpočet hřídele 1 

Výpočet hřídele 1 jsem provedl pomocí programu Autodesk Inventor 2012. Nejdříve 

jsem musel vypočítat minimální průměr hřídele 1. Materiál hřídele jsem zvolil 11 600, 

dovolené napětí v krutu pro ocel 11 600 je τD=60 MPa. 

 

Minimální průměr hřídele 1: 

  
  √

      

    

 

 √
         

    

 

          (51) 
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Obr. č. 39 – Hřídel 1 

 

Hřídel je namáhán na ohyb a krut. Všechny zatěžující síly od rámu stroje, ozubeného 

soukolí a přenášený kroutící moment jsem zadal pro výpočet jak je vidět na obr. č. 38. 

Ještě jsem zadal materiál hřídele a podpory nutné pro výpočet. 

 

 

Obr. č. 40 – Zadání pro výpočet hřídele 1 
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Následně jsem v programu provedl výpočet. Velikost reakčních sil v podporách jsou 

uvedeny v tab. č. 3. 

 

Tab. č. 3 – Reakční síly v podporách hřídele 1 

 

 

Ostatní výsledky jsou uvedeny v tab. č. 4. Vypočtený ideální průměr hřídele je 48,33 

mm. Použil jsem průměr hřídele d1=45 mm, který je vzhledem k výsledkům dostatečný. 

 

Tab. č. 4 – Výsledky výpočtu hřídele 1 

 

 

Maximální ohybový moment hřídele 1 je 516,52 N·m a jeho průběh je znázorněn na 

obr. č. 39. 

 

 

Obr. č. 41 – Průběh ohybového momentu hřídele 1 
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Maximální průhyb hřídele 1 je 786,303 μm a jeho průběh je znázorněn na obr. č. 40. 

 

Obr. č. 42 – Průhyb hřídele 1 

 

V programu Autodesk Inventor jsem taky provedl pevnostní analýzu hřídele 1. Zadal 

jsem příslušný materiál, použil jsem 2 vazby svorky, které zamezují posuvu a umožňují 

rotaci a určil zatížení hřídele stejné jako při výpočtu. 

 

 

Obr. č. 43 – Zatížení hřídele 1 

 

Poté jsem vytvořil síť konečných prvků s velikostí elementu 10 mm. Kvalitní síť bez 

defektů je záruka rychlého a přesného výpočtu. 

 

 

Obr. č. 44 – Síť hřídele 1 
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Po vytvoření sítě jsem provedl simulaci, díky které program stanoví výsledné napětí a 

deformace. Jedním z výsledků pevnostní analýzy hřídele je ekvivalentní napětí. Napěťová 

maxima jsou znázorněna červenou barvou, minima potom barvou modrou. Maximální 

ekvivalentní napětí se blíží 42 MPa, jak je znázorněno na obr. č. 43. 

 

 

Obr. č. 45 – Ekvivalentní napětí hřídele 1 

 

Dalším výsledkem analýzy jsou deformace hřídele. Maximální deformace jsou 

znázorněny červenou barvou, minimální zase modrou. Pro představu jsou na obr. č. 44 

ukázány deformace ve zvětšeném měřítku, ve skutečnosti je ale největší deformace 

přibližně 0,11 mm. 

 

 

Obr. č. 46 – Deformace hřídele 1 

3.4 Výpočet hřídele 2 

Výpočet hřídele 2 jsem provedl pomocí programu Autodesk Inventor 2012. Nejdříve 

jsem musel vypočítat minimální průměr hřídele 2. Materiál hřídele jsem zvolil 11 600, 

dovolené napětí v krutu pro ocel 11 600 je τD=60 MPa. 
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Minimální průměr hřídele 2: 

  
  √

      

    

 

 √
        

    

 

          (52) 

 

 

Obr. č. 47 – Hřídel 2 

 

Hřídel je namáhán na ohyb a krut. Všechny zatěžující síly a momenty jsem zadal pro 

výpočet jak je vidět na obr. č. 46. Pro výpočet bylo nutné zadat ještě materiál hřídele a 

podpory. 

 

 

Obr. č. 48 – Zadání pro výpočet hřídele 2 
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Následně jsem v programu provedl výpočet. Velikost reakčních sil v podporách jsou 

uvedeny v tab. č. 5. 

 

Tab. č. 5 – Reakční síly v podporách hřídele 2 

 

 

Ostatní výsledky jsou uvedeny v tab. č. 6. Vypočtený ideální průměr hřídele je 30,25 

mm. Nejmenší průměr hřídele 2 je d21=30 mm, který je vzhledem k výsledkům dostatečný. 

 

Tab. č. 6 – Výsledky výpočtu hřídele 2 

 

 

Maximální ohybový moment hřídele 2 je 109,76 N·m a jeho průběh je znázorněn na 

obr. č. 47. 

 

 

Obr. č. 49 – Průběh ohybového momentu hřídele 2 
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Maximální průhyb hřídele 2 je 48,82 μm a jeho průběh je znázorněn na obr. č. 48. 

 

 

Obr. č. 50 – Průhyb hřídele 2 

 

V programu Autodesk Inventor jsem taky provedl pevnostní analýzu hřídele 2. Zadal 

jsem příslušný materiál, použil jsem 2 vazby svorky, které zamezují posuvu a umožňují 

rotaci a určil zatížení hřídele stejné jako při výpočtu. 

 

 

Obr. č. 51 – Zatížení hřídele 2 

 

Dále jsem vytvořil síť konečných prvků s velikostí elementu 10 mm. Pro rychlý a 

přesný výpočet je důležitá kvalitní síť bez defektů. 

 

 

Obr. č. 52 – Síť hřídele 2 
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Po vytvoření sítě jsem provedl simulaci, díky které program stanoví výsledné napětí a 

deformace. Jedním z výsledků pevnostní analýzy hřídele je ekvivalentní napětí. Napěťová 

maxima jsou znázorněna červenou barvou, minima potom barvou modrou. Maximální 

ekvivalentní napětí je přibližně 82,3  MPa, jak je znázorněno na obr. č. 51. 

 

 

Obr. č. 53 – Ekvivalentní napětí hřídele 2 

 

Dalším výsledkem analýzy jsou deformace hřídele. Maximální deformace jsou 

znázorněny červenou barvou, minimální zase modrou. Pro představu jsou na obr. č. 52 

ukázány deformace ve zvětšeném měřítku, ve skutečnosti je ale největší deformace 

přibližně 0,03 mm. 

 

 

Obr. č. 54 – Deformace hřídele 2 

 



49 

 

3.5 Výpočet spojení hřídel – náboj 

 

Obr. č. 55 – Spojení pomocí těsného pera [3] 

 

Nejdříve jsem spočítal spojení hřídele 1 a ozubeného kola pomocí těsného pera. Těsná 

pera se kontrolují na otlačení. Hřídel 1 má průměr d1=45 mm. 

 

Síla působící na bok těsného pera F2: 

   
   

  

  
  
 

 
     

     
  

      
 

           (53) 

 

Tlaky jsou na kontaktních plochách rozloženy rovnoměrně. V náboji je otlačovaná jen 

přímá část boku pera délky l
‘
 a hloubka drážky t1<t, proto platí p2>p1. [3] 

 

Délka boku pera: 

   
  

p     
 

       

       
          (54) 

 

pD2=100 MPa …dovolený měrný tlak pro litinový náboj [4] 

 

Délka pera l: 

                           (55) 

… volím těsné pero o délce l=45 mm, o parametrech bp=14 mm, hp=9 mm, t= 5,5mm, 

t1=3,5 mm 

PERO 14e7x9x45 ČSN 02 2562 
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Dále jsem vypočítal spojení hřídele 1 a pojezdového kola pomocí rovnobokého 

drážkování. 

 

 

Obr. č. 56 – Profil drážkování [3] 

 

Předběžná velikost malého průměru d
‘
 drážkového profilu: 

  
  √

      

    

 

 √
         

    
          (56) 

…volím velikost průměrů drážkového profilu dD=42 mm, DD=46 mm 

 

τD=20 MPa …dovolené namáhání [4] 

 

Obvodová síla působící na středním průměru: 

   
     

     
 

       

           
             (57) 

  

 

Obr. č. 57 – Otlačení boků zubů a drážek [3] 
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Skutečná účinná plocha drážek na jeden milimetr délky drážkového spojení f
‘
: 

Předpokládal jsem, že v důsledku nerovnoměrného rozdělení obvodové síly 

způsobeného deformacemi hřídele a náboje a výrobními nepřesnostmi polohy zubů a 

drážek přenáší točivý moment jen ¾ všech zubů. [3] 

 

   
 

 
 z  (

     

 
    )     

 

 
   (

     

 
      )           (58) 

 

Délku drážkového spojení jsem vypočetl z namáhání na otlačení boků zubů a drážek: 

   
  

   p 
 

        

      
          vo í         (59) 

 

pD=13 MPa …dovolený měrný tlak [4] 

ROVNOBOKÉ DRÁŽKOVÁNÍ 8x42g7x46a11x8k7 

 

Poté jsem spočítal spojení hřídele 2 a pastorku pomocí těsného pera, Průměr hřídele 2 

je d22=40 mm. 

 

Síla působící na bok těsného pera F2: 

   
   

   

  
  
 

 
     

    
  

      
 

           (60) 

 

Tlaky jsou na kontaktních plochách rozloženy rovnoměrně. V náboji je otlačovaná jen 

přímá část boku pera délky l
‘
 a hloubka drážky t1<t, proto platí p2>p1. [3] 

 

Délka boku pera: 

   
  

p     
 

       

       
          (61) 

 

pD2=100 MPa …dovolený měrný tlak pro litinový náboj [4] 

 

Délka pera l: 

                           (62) 

… volím těsné pero o délce l=32 mm, o parametrech bp=12 mm, hp=8 mm, t= 4,9mm, 

t1=3,1 mm PERO 12e7x8x32 ČSN 02 2562 
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Následně jsem spočítal spojení hřídele 2 a rozmetacího kotouče pomocí kolíku. Průměr 

hřídele 2 je d21=30 mm. 

 

 

Obr. č. 58 – Kolík [1] 

 

Střižná síla působící na kolík: 

   
     

   
 

       

    
            (63) 

 

Průměr kolíku: 

   √
    

       
 √

         

      
        vo í        (64) 

 

τDS=55 MPa …dovolené napětí ve smyku [4] 

 

Otlačení kolíku v hřídeli: 

p  
  

      
 

       

     
         a  p       a v hov    (65) 

 

pD=70 MPa …dovolený tlak [4] 

 

Otlačení kolíku v náboji: 

p  
  

             
 

       

          
         a       a   v hov    (66) 
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Nakonec jsem vypočítal spojení hřídele 2 a čechrače pomocí kolíku. Střižná síla, 

průměr kolíku a otlačení v hřídeli bude stejné jako v předchozím případě, protože je zde 

stejný průměr hřídele. Kolík teda zkontroluji jen na otlačení v náboji. 

 

Otlačení kolíku v náboji: 

p  
  

           
 

       

          
         a       a   v hov    (67) 

 

Veškerá spojení hřídele s nábojem (rovnoboké drážkování, pomocí těsného pera a 

pomocí kolíku) jsou dostatečné únosná a vydrží požadované zatížení. 

3.6 Výpočet ložisek 

Hřídel 2 je uložena ve dvou kuličkových ložiskách. Ložiska jsou namáhána reakčními 

silami uvedené v tab. č. 5. Zvolil jsem kuličkové ložisko SKF 61807. 

D=47 mm, d=35 mm, B=7 mm, C=4,75 kN, C0=3,2 kN 

 

 

Obr. č. 59 – Kuličkové ložisko 

 

Ze strojnických tabulek jsem určil součinitele X a Y: 

X=1, Y=0 

 

Reakční síla zatěžující ložisko: 

  √                           (68) 

 

Stanovení dynamického ekvivalentního zatížení ložiska: 

                          (69) 
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Výpočet základní trvanlivosti ložiska: 

     (
 

 
)
 

 
   

   n 
 (

    

       
)
 

 
   

         
        ho  (70) 

 

a=3 …exponent (ložiska s bodovým stykem) 

 

Výpočet modifikované trvanlivosti: 

     a  a                           ho  (71) 

 

a1=1 …součinitel spolehlivosti [5] 

a23=0,96 …součinitel zahrnující materiál, mazání a provozní podmínky [5] 

 

Další ložisko jsem zvolil SKF 61806. 

D=42 mm, d=30 mm, B=7 mm, C=4,49 kN, C0=2,9 kN 

 

Ze strojnických tabulek jsem určil součinitele X a Y: 

X=1, Y=0 

 

Reakční síla zatěžující ložisko: 

  √                          (72) 

 

Stanovení dynamického ekvivalentního zatížení ložiska: 

                           (73) 

 

Výpočet základní trvanlivosti ložiska: 

     (
 

 
)
 

 
   

   n 
 (

    

       
)
 

 
   

         
        ho  (74) 

 

a=3 …exponent (ložiska s bodovým stykem) 

 

Výpočet modifikované trvanlivosti: 

     a  a                           ho  (75) 

 

a1=1 …součinitel spolehlivosti [5] 

a23=0,96 …součinitel zahrnující materiál, mazání a provozní podmínky [5] 
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Hřídel 1 je uložena v kluzných ložiskách. Ty jsou namáhána reakčními silami uvedené 

v tab. č. 3. Zvolil jsem kluzné ložisko SKF PSMF 455530. Vyrobeno je ze slinutého 

bronzu a vyznačuje se bezúdržbovým chodem, nízkým třením a bez nutnosti domazávání. 

 

 

Obr. č. 60 – Kluzné pouzdro 

 

Ložisko je zatíženo radiální statickou silou F, proto jsem provedl kontrolu na tlak: 

p  
 

    
 

      

     
        a  p       a (76) 

 

pD=10 MPa …dovolený tlak [5] 

 

Podmínka opotřebení: 

p  v   p  v    

(77)                

        a    s         a    s  v hov    
 

 

 

vh=0,15 m/s …obvodová rychlost hřídele 

(p·vh)D=1,75 MPa·m/s …dovolená hodnota opotřebení [5] 

 

Životnost ložiska: 

   
        

          v   
 

            

                            
      ho  (78) 

 

f1=1 …součinitel vyjadřující vliv provozních podmínek [5] 

f2=3 …součinitel vyjadřující vliv nečistot [5] 

k=0,42·10
-4

 mm
3
·s·N

-1
·m

-1
·h

-1
 …součinitel opotřebení [5] 

w=0,15 mm …dovolené lineární opotřebení pouzdra [5] 
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Kuličkové ložiska SKF 61807, SKF 61806 a kluzné pouzdro SKF PSMF 455530 vydrží od 

6796 hodin provozu až do 9021 hodin, což je dostatečně dlouhá doba životnosti pro 

občasné používání stroje. 
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4 Závěr 

 

V úvodu práce je popsáno k čemu rozmetadla slouží a jejich možné použití v oblasti 

zemědělství, zahrádkářství a údržby komunikací. V další části jsou popsány jednotlivé typy 

rozmetadel, jejich hlavní části a pár příkladů ze sortimentu dostupných na trhu. 

Z možných variant byla vybrána nejvhodnější pro zahrádkářské účely a údržbu 

komunikací. Hlavní části tvoří nosný svařovaný rám z profilových trubek, pojezdová kola, 

které slouží jako pohon rozmetadla, ozubená kuželová převodovka z oceli 12 061, 

rozmetací mechanismus a zásobník z polyetylenu vyráběný vstřikováním. Neméně důležité 

jsou taky ložiska, které jsou zakrytovaná a utěsněná (mají jednu náplň po celou dobu 

životnosti) a pákový dávkovací mechanismus. 

Podařilo se mi navrhnout zařízení jednoduché konstrukce, které je snadno ovladatelné. 

Dá se použít jak pro zahradní traktor, tak i pro osobní automobil či čtyřkolku. Rozmetadlo 

je schopno dosáhnout pracovního záběru až 5 metrů při pojezdové rychlosti 5,5 km/h. 

Obsluha je velmi jednoduchá a nevyžaduje téměř žádnou údržbu. Zásobník je určen až pro 

90 litrů hnojiva, případně posypové soli. Součástí práce je 3D model a výkresy vybraných 

částí. Jedná se o výkres sestavy, podsestavy rámu a výkresy hřídelí. 

Vzhledem k univerzálnosti zařízení, je určeno pro zahradní účely, úpravy veřejného 

prostranství (např. parků) a údržbu komunikací posypovou solí. Není ovšem vhodné pro 

zemědělské použití. Toto rozmetadlo ocení především zahrádkáři a komunální a městské 

technické služby. 
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