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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Kopťák, V. Konstrukce subsystému servisního robotu pro odklízení sněhu: bakalářská 

práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra 

Robototechniky, 2014, 45s., Vedoucí práce: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D 

 

Práce se zabývá konstrukčním návrhem sněhové frézy pro údržbu chodníků a travnatých 

ploch. V úvodu je provedena analýza techniky, jež se používá na úklid sněhu. Na základě 

této analýzy byl sestaven požadavkový list a zpracovány varianty řešení, z nichž byla 

pomocí hodnotové analýzy vybrána optimální varianta. Tato varianta byla podrobně 

zpracována a doplněna 3D modelem, výkresovou dokumentací a výpočty. 

 

 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

 

Kopťák, V. Design of the Service Robot Subsystem for Removing Snow: bachelor thesis. 

Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 

Department of Robotics, 2014, 45s., Head thesis: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D 

 

The thesis deals with the construction design of snow blower for maintenance of sidewalks 

and grassy areas. The introduction is an analysis of technique, which is used to snow 

cleaning. On the basis of this analysis were compiled request list and processed variants of 

solution, from which the value analysis using selected optimal variant. This variant was 

elaborated in detail and supplemented 3D models, drawings and calculations. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

Zde jsou uvedeny jen některé značky použité v této práci, celý seznam je k nahlédnutí 

v přílohách. 

ZNAČKA VELIČINA JEDNOTKA 

X; Y součinitelé - 

α sklon šneku ° 

m hmotnost čepu kg 

mk hmotnost komponent kg 

mšh hmotnost šneku + hřídele kg 

c délka úchytů mm 

e, i vzdálenosti působiště síly mm 

l1; l2 výpočtové délky svaru mm 

l'1; l'2 délky svaru mm 

lt délka táhla mm 

su tloušťka stěny úchytu mm 

t; a tloušťky svaru mm 

t1 hloubka drážky v náboji mm 

S; S3; S4 plochy čepu mm2 

S1 Smyková plocha pera mm2 

S2 otlačovaná plocha pera mm2 

SS1; SS2 plochy svaru mm2 

Jx; JT kvadratické momenty mm4 

F síla působící na pero N 

FB síla působící na bunkr N 

Fe 
dynamické ekvivalentní 

zatížení 
N 

R; Rx; Ry odporová síla sněhu N 

RAY; RBY; RAX; RBX reakce v ložiscích N 

Rt síla působící na táhlo N 

Mkmax maximální krouticí moment Nm 

Mk krouticí moment Nmm 

Mo ohybový moment Nmm 

n otáčky ot/min 

Tab. 1 – Seznam použitého značení 
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ÚVOD 

 

V dnešní uspěchané době se každý člověk snaží, co nejvíce si ulehčit svou práci. Snad 

nikdo si již neumí život představit bez pračky, mikrovlnné trouby, či obyčejné varné 

konvice. Podobně je na tom také uklízení sněhu z chodníků, příjezdových cest, či dvorů 

pomocí hrabel. I když odhazování sněhu například z chodníku není povinnost, je to 

přinejmenším slušnost. Proto mnoho lidí sáhne po technice, která umožňuje bez námahy a 

v krátkém čase práci vykonat. 

 

Na trhu je velký výběr sněhových fréz nebo pluhů, jenž je možné použít pro potřebné 

vykonání práce. Pluhy lze získat za cenu v řádu desítek tisíc korun a připojit k automobilu 

nebo robotické sekačce. Frézy jsou v cenovém rozmezí od desítek až po stovky tisíc korun. 

Velké množství výrobců tyto produkty vyrábí a stále se snaží své výrobky zdokonalovat. 

Například firma CubCadet, která nabízí nové třístupňové frézy. 

 

Nejdříve je nutné provést analýzu techniky používané na úklid sněhu, podle ní pak určit, 

zda je výhodnější použití frézy či pluhu. Také je nutno zvolit způsob pohybu vybrané 

varianty a zabezpečit, aby nebyla poškozena uklízená plocha. Dále pak zajistit snadné 

ovládání a bezpečnost pracovníka.  
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1. TECHNIKA PRO ÚKLID SNĚHU 

 

1.1.SNĚŽNÉ PLUHY 

Sněžné pluhy, připojené k nákladním autům a traktorům, mají velké využití hlavně při 

odklízení velkých ploch, například při údržbě silnic a letišť. Pro domácí použití se příliš 

nepoužívají, avšak firmy, vyrábějící robotické sekačky, nabízejí možnost dokoupení pluhu. 

Díky této nadstavbové funkci se dá sekačka využívat po celý rok. Pluhy lze rozdělit dle 

tvaru na přímé a šípové. Některé šípové pluhy se skládají ze dvou částí, které lze vůči sobě 

natáčet. 

 

1.1.1. Používané pluhy 

 SMART – nejlehčí řada firmy Samasz: Pluhy třídy SMART (obr. 1) jsou lehké 

radlice určené pro malotraktory a práci ve městech. Pluhy nelze nastavit na polohu 

šíp. Jejich pracovní záběr je od 1020 mm do 1800 mm. Hmotnost do 140 kg. [1] 

Obr. 1 – příklad pluhu třídy smart 

 CITY - lehká řada firmy Samasz: Pluhy třídy CITY (obr. 2) jsou lehké pluhy, 

určené pro chodníky, sídliště a menší parkoviště. Pracovní elementy lze ustavit do 4 

poloh pro optimální záběr. Pracovní záběr je od 1320 mm do 2000 mm. Hmotnost 

od 150 do 190 kg. [1] 

 

Obr. 2 – příklad pluhu třídy city 

 PSS – silniční řada automobilová firmy Samasz: Pluhy série PSS (obr. 3) jsou 

určené především pro silnice. Konstrukce umožňuje snadnou a rychlou montáž na 

čelní desku většiny nákladních aut. Ovládání se provádí pomocí řídící jednotky 
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umístěné v kabině vozidla. Obsluha pomocí joysticku nastavuje pluh do pracovní 

nebo transportní polohy. Pracovní záběr je od 2400 mm do 3300 mm a hmotnost 

640 až 780 kg. [1] 

 

Obr. 3 – příklad pluhu třídy pss

 ALPS – těžká řada firmy Samasz: Jedná se o hydraulicky ovládané radlice s 

možností nastavení záběru. Pracovní záběr má od 2630 mm do 4000 mm a 

hmotnost od 730 do 900 kg [1]. Ukázka pluhu alps je na (obr. 4.)

 

Obr. 4 – příklad pluhu třídy alps 

 Pluh pro robotickou sekačku od firmy SPIDER: Pluh je lehce připojitelný 

k jakékoliv sekačce Spider (obr. 5). Vhodný je zejména k odklízení chodníků, 

dvorů a menších firemních areálů. Díky pohonu všech čtyř kol a smykovému 

natáčení lze pluh používat maximálně efektivně a zároveň s pohodlím dálkového 

ovládání. Pluh se k sekačce Spider připojuje pomocí dvou držáků k vodicím tyčím 

a je možné jej nastavit do tří provozních poloh: 0°, 30°, -30°. Zdvihací kolo 

zajišťuje nadzdvihnutí pluhu při couvání. Pomocí páky lze pluh zvednout a zajistit 

v přepravní poloze. Pracovní šířka je 1400 mm a hmotnost 33 kg. [2] 

 

Obr. 5 – robotická sekačka s pluhem od firmy Spider 
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1.2. SNĚHOVÉ FRÉZY 

Sněhové frézy pomocí rotujícího šneku rozřezávají sníh, který je dále vyhazovacím 

komínem odhozen do požadovaného směru a požadované vzdálenosti. Používají se na 

ruční odklizení sněhu. Nejčastěji v domácnostech na úklid chodníku, v horských 

penzionech, nebo malých firmách na úklid parkoviště. Můžeme je rozdělit na 

jednostupňové, dvoustupňové a třístupňové, dále na benzínové a elektricky poháněné. 

Elektrické jsou však jen některé jednostupňové frézy.  

 

1.2.1. Druhy fréz 

 Jednostupňové frézy 

Tyto sněhové frézy jsou poháněny vpřed šnekem frézy, ten také dopravuje sníh do 

vyhazovacího komínu, kde je poté odhozen do požadovaného směru. Šnek má 

většinou pryžové hrany. Jednostupňové frézy nejsou příliš vhodné na odklízení 

udusaného sněhu nebo odklízení větších vrstev. Spíše se používají na malých 

parkovištích a chodnících. Výhodou je jejich malá hmotnost. Princip jednostupňové 

frézy lze vidět na obr. 6. [3] 

Obr. 6 – princip jednostupňové frézy

 Dvoustupňové frézy 

Tento typ sněhových fréz je účinnější než typ první a to díky postupu odhozu sněhu 

(obr. 7). V první fázi šnek rozmělní sníh a přihrne ho do vyhazovací turbíny, která 

sníh komínem vyhodí do požadovaného směru. Tyto frézy jsou většinou poháněny 

čtyřtaktními motory a jsou vhodné na odklízení větších vrstev a více zmrzlý sníh. 

[3] 
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Obr. 7 – princip dvoustupňové frézy 

 Třístupňové frézy 

Třístupňové frézy jsou nejnovějším typem sněhových fréz. V prvním stupni je sníh 

pomocí krajních šneků rozmělněn a přihrnut do středu, kde ho ve druhém stupni 

dvojice segmentů vhání do vyhazovací turbíny. Ve třetím stupni je sníh přes 

vyhazovací komín vyhozen do požadovaného směru a vzdálenosti. Tyto frézy mají 

delší vzdálenost odhozu sněhu než dvoustupňový typ. Princip lze vidět na obr. 8. 

[4] 

 

Obr. 8 – princip třístupňové frézy 
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1.2.2. Používané frézy 

 Fréza Honda HS 550 EA: Tato jednostupňová fréza (obr. 9) je určena k odklízení 

sněhu z pevných ploch, příjezdových komunikací a přilehlých chodníků kolem 

objektů. Pohyb frézy vpřed je zajištěn reakcí frézovacího šneku o sněhový podklad 

a není třeba frézu nijak tlačit. Šířka záběru frézy je 500 mm, výška záběru 306 mm 

a hmotnost je 37 kg. Tato fréza však nemá žádnou ochranu proti přetížení šneku. 

[5] 

 

Obr. 9 – Honda HS 550 EA 

 Fréza SA 706 M1 od firmy Mountfield: Tento model (obr. 10) je určený do 

náročných horských podmínek. Lze nastavit bunkr pod úroveň pásů pro tzv. 

odřezávání sněhu, čímž je možné se dostat až na podklad napadaného sněhu. 

Dvoustupňová fréza má šířku záběru 680 mm a výšku záběru 450 mm, celá její 

hmotnost je 107 kg. Rozmělnění sněhu zde zajišťuje pilovitý šnek. [6] 

 

Obr. 10 – SA 706 M1 
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 Fréza CubCadet 526 HD SWE: Šířka záběru je 660mm a výška 580mm. Fréza (obr. 

11) neodkrajuje a nedrtí sníh, ale zavrtá se do něj a posunuje ho k dál k vertikální 

turbíně, která sníh následně odhodí vysoko a daleko od stroje. [7] 

 

Obr. 11 – CubCadet 526 

 

2. POŽADAVKOVÝ LIST 

 

Z vypracované rešerše vyplývá, že existují různé šířky záběru fréz i pluhů. A také různé 

typy pohonů. To vše je tedy nutné zahrnout do požadavkového listu. 

Požadavkový list 

Šířka záběru 550 – 800 mm 

Výška záběru Od 300 mm 

Ponechat vrstvu sněhu 15 – 20 mm 

Odstraňování sněhu rovnoměrně 

Typ pohonu elektrický/benzinový 

Výkon motoru minimálně 3,5 kW 

Maximální hmotnost 90 kg 

Tab. 2 – Požadavkový list  
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3. VARIANTY ŘEŠENÍ 

 

3.1. VARIANTA - A 

 

Obr. 12 – varianta A 

 

Obr. 13 – varianta A bez horního krytu 

Konstrukce se skládá ze dvou profilových tyčí U, k nimž je přivařen spodní a zadní plech. 

K této konstrukci je přichycen bunkr frézy. Horní plech je přichycen šrouby, kvůli možné 

demontáži, či výměně dílů.  

Fréza je dvoustupňová tzn., že v první fázi šnek přihrne sníh k vyhazovací turbíně a ta jej 

ve druhé fázi komínem odhodí do požadovaného směru. Šnek je od motoru poháněn hřídelí 

a převodem ozubeným soukolím. K bunkru je šnek přichycen vylisovaným plechem, ve 

kterém je ložisko. Šnek a vyhazovací turbína jsou poháněné benzinovým motorem. 

Počet pohonů: 1 

Vnější rozměry (š x v x d): 920x740x1125 mm 
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3.2. VARIANTA - B 

 

Obr. 14 – varianta B 

 

Obr. 15 – varianta B bez horního krytu 

Konstrukce je řešena stejně jako u první varianty. Ke dvěma tyčím profilu U je přivařen 

spodní a zadní plech. Horní plech je z důvodu demontáže přichycen šrouby. 

Fréza je třístupňová. V první fázi segment přihrne sníh do středu šneku, ten ho ve druhé 

fázi posune k vyhazovací turbíně a ta pak sníh přes komín odhodí do požadovaného směru. 

Segment první fáze a vyhazovací turbína jsou poháněné hřídelí přímo od motoru, šnek je 

potom poháněn přes převod ozubeným soukolím. Šnek je k bunkru přichycen vylisovaným 

plechem, v němž je ložisko. V této variantě je pro pohon šneku použit elektromotor. 

V zadní části je akumulátor. 

Počet pohonů: 1 

Vnější rozměry (š x v x d): 920x740x1125 mm 
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3.3. VARIANTA - C 

 

Obr. 16 – varianta C 

 

Obr. 17 – varianta C bez horního krytu 

Třetí varianta má konstrukci také z U profilových tyčí přivařených na spodní plech. Přední 

a zadní plech je také přivařený a horní je upevněn šrouby. 

Natáčení pluhu je řešeno přes soustavu táhel a ozubené soukolí, ovládáno krokovým 

motorem. Vedle motoru je umístěn akumulátor.  

Počet pohonů: 1 

Vnější rozměry (š x v x d): 1020x710x1500 mm 
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4. VÝBĚR OPTIMÁLNÍ VARIANTY – HODNOTOVÁ ANALÝZA 

 

Jde o postup, jímž je zvolena optimální varianta. Nejdříve jsou zvolena kritéria, kterým se 

podle stupnice přiřadí určité hodnoty. Dále se pomocí metody porovnání párů určí počet 

voleb a následně z grafu váha významnosti jednotlivých kritérií. Poté se určí vážený index 

kritéria. Součty vážených indexů kritérií pro každé varianty porovnáme. Varianta s nejvíce 

body je optimální.   

4.1. HODNOCENÁ KRITÉRIA 

Hodnocená kritéria 

Kritérium Název Popis 

K1 Hmotnost Hmotnost robotu 

K2 Rozměry Největší rozměry robotu 

K3 Pohony Počet pohonu, druh pohonu 

K4 Plnění funkce Rychlost a kvalita odklízení 

K5 Konstrukce Složitost konstrukce 

K6 Ovládání Náročnost řízení 

K7 Záběr Velikost záběru 

Tab. 3 – hodnocená kritéria 

 

4.2. STUPNICE HODNOCENÍ 

Stupnice hodnocení 

Vysoká úroveň 6 

Dobrá úroveň 5 

Průměrná úroveň 4 

Nízká úroveň 3 

Nevyhovující úroveň 2 

Nepříznivý stav 1 

Tab. 4 – stupnice hodnocení 

 

4.3. VÝZNAMNOST KRITÉRIÍ 

Významnost kritérií 

Nejvyšší 2 

Nejnižší 1 

Tab. 5 – významnost kritérií 
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4.4. PŘIŘAZENÍ ČÍSELNÝCH HODNOT KRITÉRIÍM 

Přiřazení číselných hodnot kritériím 

Kritérium Označení 
Varianta 

A 

Varianta 

B 

Varianta 

C 

Hmotnost K1 3 3 2 

Rozměry K2 4 4 3 

Pohony K3 5 4 4 

Funkce K4 5 5 3 

Konstrukce K5 4 4 4 

Ovládání K6 5 5 5 

Záběr K7 5 5 5 

Tab. 6 – přiřazení číselných hodnot 

 

4.5. URČENÍ VÝZNAMNOSTI KRITÉRIÍ 

Metodou porovnání párů se určí váha významnosti jednotlivých kritérií. Pomocí těchto vah 

významnosti a počtů bodů přiřazeným jednotlivým variantám je možné spočítat konečný počet 

bodů jednotlivých variant a tím zjistit, která je optimální. 

Určení významnosti kritérií 

      
Počet voleb v Pořadí Váha významnosti q 

K1 K1 K1 K1 K1 K1 
2,5 2. 1,833 

K2 K3 K4 K5 K6 K7 

 
K2 K2 K2 K2 K2 

3 1. 2 

 
K3 K4 K5 K6 K7 

  
K3 K3 K3 K3 

1,5 5. 1,499 

  
K4 K5 K6 K7 

   
K4 K4 K4 

2 3. 1,665 

   
K5 K6 K7 

    
K5 K5 

2 3. 1,665 

    
K6 K7 

     
K6 1,5 5. 1,499 

     
K7 0,5 7. 1,165 

Tab. 7 – určení významnosti kritérií 
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Obr. 18 – závislost počtu voleb na významnosti 

 

4.6. HODNOCENÍ VARIANT 

Kritérium 

VARIANTA A 

Hodnota 
Významnost 

kritéria 
Index změny lij Vážený index kritéria lij* 

K1 3 1,833 3 5,499 

K2 4 2 4 8 

K3 5 1,499 5 7,495 

K4 5 1,665 5 8,325 

K5 4 1,665 4 6,66 

K6 5 1,499 5 7,495 

K7 5 1,165 5 5,825 

CELKOVÝ SOUČET VÁŽENÝCH INDEXŮ lij* 

VARIANTY A 
49,299 

Tab. 8 – zjištění vážených indexů varianty A 
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Kritérium 

VARIANTA B 

Hodnota 
Významnost 

kritéria 
Index změny lij Vážený index kritéria lij* 

K1 3 1,833 3 5,499 

K2 4 2 4 8 

K3 4 1,499 4 5,996 

K4 5 1,665 5 8,325 

K5 4 1,665 4 6,66 

K6 5 1,499 5 7,495 

K7 5 1,165 5 5,825 

CELKOVÝ SOUČET VÁŽENÝCH INDEXŮ lij* 

VARIANTY A 
47,8 

Tab. 9 - zjištění vážených indexů varianty B 

Kritérium 

VARIANTA C 

Hodnota 
Významnost 

kritéria 
Index změny lij Vážený index kritéria lij* 

K1 2 1,833 2 3,666 

K2 3 2 3 6 

K3 4 1,499 4 5,996 

K4 3 1,665 3 4,995 

K5 4 1,665 4 6,66 

K6 5 1,499 5 7,495 

K7 5 1,165 5 5,825 

CELKOVÝ SOUČET VÁŽENÝCH INDEXŮ lij* 

VARIANTY A 
40,637 

Tab. 10 - zjištění vážených indexů varianty C 

 

Dle hodnotové analýzy je v současnosti optimální varianta A. Tedy dvoustupňová fréza 

poháněná benzinovým motorem. 
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Obr. 19 – vítězná varianta 

 

Obr. 20 – vítězná varianta 

 

5. DOŘEŠENÁ VÍTĚZNÁ VARIANTA 

 

 

Obr. 21 – Dořešená vítězná varianta 
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Sněhová fréza je dvoustupňového typu a převod krouticího momentu na šneky je 

realizován pomocí kuželové převodovky. Pro pohon je zvolen motor firmy Honda [8]. Ten 

je upevněn k rámu, který tvoří svařené trubky, k nimž je přivařen plech. K zabránění 

přenosu vibrací od motoru na rám, jsou použity silentbloky.  

V zadní části jsou vyvrtány otvory, pro nástavce, díky kterým je frézu možno připojit 

k multifunkční fréze (obr. 22), jež ji uvede do pohybu. Díky různým nástavcům bude 

možno frézu připojit i k malotraktorům, či sekačkám. Hmotnost frézy je okolo 75 kg, což 

je v porovnání s dvoustupňovými frézami stejné šířky záběru a obdobného výkonu zhruba 

o 10 až 20 kg méně. 

 

Obr. 22 – Multifunkční fréza 

 

5.1. PARAMETRY FRÉZY 

 

Obr. 23 – Vnější rozměry frézy 
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Obr. 24 – vnější rozměry frézy 

Parametr Hodnota 

Délka 811 mm 

Šířka 659 mm 

Výška 629 mm 

Hmotnost 75 kg 

Šířka šneků 551 mm 

Výška ponechané vrstvy 20 mm 

Tab. 11 – Parametry frézy 
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5.2. TECHNICKÝ POPIS FRÉZY 

 

Obr. 25 – Rozmístění komponent 

Benzínový motor firmy Honda (1) je upevněn čtyřmi šrouby k silentblokům (7). Ty jsou 

připojeny k rámu (4), k němuž je pomocí lícovaného šroubu přichycen i bunkr (3). 

K bunkru je přichycen šnek (6) a také komín (2), který je uchycen celobronzovým 

kluzným pouzdrem. Mezi motorem a bunkrem je kryt (5). Ten chrání pojistnou spojku a z 

části také ložiskovou jednotku. Kryt tvoří dvě oddělené části, které jsou přišroubované na 

jedné straně k motoru a na druhé straně spolu s pryžovou deskou a ložiskovou jednotkou 

k bunkru. Obě části se mohou nezávisle na druhé sundat. 

 

5.3. MOTOR 

 

Obr. 26 – Motor Honda GX 160 
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Pro pohon šneků byl použit benzínový motor Honda GX 160 [8]. Hřídel motoru je 

svěrným spojem spojena s pojistnou spojkou (obr. 27) firmy StS Coupling [9]. Spojka 

umožňuje rozpojení krouticího momentu v případě, že by se do šneku dostal kámen, či jiná 

věc, která by šneky zastavila. K rozpojení hnacího a hnaného hřídele dojde v případě, že 

krouticí moment stoupne nad 12 Nm. Spojka také může vyrovnávat malé posunutí hřídelů 

vůči sobě. 

Parametry motoru 

Výkon kW/HP (ot/min) 3,6/4,8 (3600) 

Krouticí moment Nm 10,3 (2500) 

Doporučené palivo Bezolovnatý benzín 

Spotřeba paliva  1,4 

Suchá hmotnost kg 15 

Vzduchový filtr Duální 

Tab. 12 – Parametry motoru [10] 

 

Obr. 27 – Pojistná spojka 

 

5.4. BUNKR A KOMÍN 

Bunkr je svařenec sestávající z plechů tloušťky 3 mm. K hlavní středové části, která je 

ohýbaná, jsou přivařeny vypálené boky s vyvrtanými otvory. Ty jsou vyvrtány k 

přišroubování přírub pro uchycení šneků. Přivařená je také zadní kruhová část. Na ní je 

otvor pro hřídel a další čtyři pro ložiskovou jednotku.  Nachází se zde i trubka s vnějším 

průměrem 150 mm a tloušťkou stěny 5 mm. Do vnitřní soustružené části trubky (1) je 

vsazeno kluzné pouzdro (2), do kterého je upevněn komín (3). Uchycení komínu lze vidět 

na obr. 30. Na zadní stěně bunkru jsou přivařeny úchyty pro spojení rámu. Rám je 

k bunkru upevněn lícovaným šroubem (obr. 29).  
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Obr. 28 - bunkr 

 

Obr. 29 – Připevnění bunkru k rámu 

 

Obr. 30 – Uchycení komínu k bunkru 
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5.4.1. Výpočet svaru 

Byla provedena také kontrola svarů, zda vydrží zátěž bunkru a ostatních komponent. 

Působení síly se předpokládalo doprostřed bunkru a ve vzdálenosti e od svaru. Jelikož je 

bunkr přichycen ve dvou místech, na každý úchyt působí poloviční síla (obr. 31).  

 

Obr. 31 – Působení síly na svar 

Zadané parametry 

Hmotnost komponent mk = 42 kg 

Tloušťka stěny úchytu su = 9,5 mm 

Délky svarů 
l1´ = 54 mm 

l2´ 50 mm 

Vzdálenost působiště síly e = 80 mm 

Dovolené napětí ve smyku 
Materiál plechů je 11 373 

τDS = 40 MPa [10] 

Tab. 13 – Zadané parametry pro výpočet svaru 

Celková síla působící na svary: 

 (1) 

Tloušťky svaru: 

 (2) 

 (3) 

Výpočtová délka svaru: 

 (4) 
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 (5) 

Smyková napětí od síly FB: 

 (6) 

 (7) 

Kvadratický moment: 

 

 (8) 

Výsledné napětí: 

 (9) 

 

Komín je tvořen z několika částí, první tvoří svařenec kruhové příruby a ohýbaného plechu 

(1), jenž je k přírubě přivařen pod úhlem, pro lepší odvod sněhu. Horní plech (2) je nýty 

s půlkulovou hlavou připevněn k nerezovému pantu (5), který umožňuje pohyb této horní 

části a tím i regulaci vzdálenosti odhozu sněhu. Křídlatými maticemi (3) se potom ustavuje 

poloha plechu. Dále je ke komínu přivařená trubka s nasunutou rukojetí (4), díky které lze 

natáčet komínem do stran, a nastavit tak směr odhozu sněhu. 

 

 

Obr. 32 – komín 
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5.5. RÁM PODVOZKU 

Rám podvozku tvoří svařenec ohýbaných trubek o průměru 35 mm a tloušťky stěny 2,9 

mm se soustruženými komponenty, do kterých se upevňuje hřídel kola. Dvě takto svařené 

části jsou k sobě přivařeny trubkami délky 220 mm. Dále je k celému svařenci přivařen 

plech (1), na který jsou připevněny silentbloky a motor. Na obou koncích rámu jsou 

vyvrtány díry. V zadní části jsou otvory pro připojení nástavce (2), kterým bude možno 

rám spojit s frézou, malotraktorem či sekačkou, jež budou sněhovou frézu tlačit a řídit její 

pohyb. Na druhé straně jsou otvory pro spojení rámu s bunkrem (3). 

 Kolo (4), firmy Hanet [11] o průměru 125 mm a nosnosti 130 kg, je uloženo pomocí 

válečkových ložisek. Ložiska jsou upevněna pojistnými kroužky a z vnější strany kryty (5) 

přišroubovanými šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem. 

 

Obr. 33 – Rám podvozku 

 

Obr. 34 – Detail uchycení kola 
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5.6. VYHAZOVACÍ TURBÍNA 

Vyhazovací turbína je tvořena plechem trojúhelníkového tvaru tloušťky 5 mm (1). 

Uprostřed je vyvrtána díra a přivařena trubka (2). K plechu jsou potom přivařeny tři 

lopatky (3). Celá tato turbína je přivařena k hřídeli (4), která je na jedné straně spojena 

svěrným spojením s pojistnou spojkou a druhá strana hřídele je připojena k převodovce. 

Přenos momentu na převodovku je realizován pomocí těsného pera. 

 

Obr. 35 – Vyhazovací turbína 

Zadané parametry 

Výkon P = 3,6 kW  

Otáčky n = 3600 ot/min  

Dovolené napětí 
Materiál hřídele je 11 423 

τDOV = 45 MPa [10] 

Tab. 14 – Zadané parametry pro kontrolu hřídele na krut 

 

5.6.1. Výpočet hřídele 

Výpočet krouticího momentu z výkonu: 

 (10) 

 (11) 
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Výpočet minimálního průměru hřídele: 

 (12) 

 (13) 

Volím průměr hřídele d1 = 30 mm. 

 

5.6.2. Kontrola pera 

Zadané parametry 

Maximální krouticí moment Mkmax = 10,3 Nm 

Délka pera l = 22 mm 

Šířka pera b = 5 mm [10] 

Hloubka drážky v náboji t1 = 2,1 mm [10] 

Průměr hřídele d = 14 mm 

Dovolené napětí ve smyku τDS = 70 MPa [10] 

Dovolený tlak pD = 110 MPa [10] 

Tab. 15 – Zadané parametry pro kontrolu pera 

 Kontrola na otlačení 

 (14) 

 (15) 

 (16) 

 

 (17) 

 Kontrola na smyk: 

 (18) 

 (19) 

 (20) 

 

5.7. PŘEVODOVKA

Převodovka byla zvolena kuželová (1), jelikož má oproti běžně používaným šnekovým 

převodovkám větší účinnost. Převodovka je firmy MecVel [12] a váží 2 kg. Moment je 

přenášen pomocí těsných per (2). Hřídele převodovky a šneku jsou spojeny pevnou 
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spojkou (3). K převodovce jsou přišroubovány příruby (4), ve kterých se nachází ložiska 

pro hřídel šneku. Vedle ložisek (5) jsou umístěny hřídelové těsnící kroužky (6), aby 

zabránili případnému vniknutí nečistot do přírub. Příruby přenášejí zátěž šneku na těleso 

převodovky, a proto nedochází k zatěžování hřídelů. Celá převodovka je připojena 

k bunkru táhlem (7), které je čepem (8) spojeno s komponenty (9) přišroubovanými 

společně s krytem, jenž je tvořen dvěma částmi, na těleso převodovky. Kryt má v přední 

části šípový tvar, a pokud by se fréza dostala do příliš vysokého sněhu, odváděl by sníh od 

převodovky směrem ke šneku. 

 

Obr. 36 – Umístění převodovky 

 

Obr. 37 – Kryty převodovky 

 

5.7.1. Výpočet čepu 

U výpočtu čepu bylo počítáno s hmotností m = 6,79 kg, což je součet hmotností 

převodovky, přírub, krytů, 2/3 šneku, uchycení a spojovacího materiálu, která čep zatěžuje. 
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Zadané parametry 

Hmotnost m = 6,79 kg 

Průměr čepu dč = 10 mm 

Délka úchytů c = 18 mm 

Délka táhla lt  = 10 mm 

Dovolený tlak pD = 90 MPa [10] 

Dovolené smykové napětí τDS = 50 MPa [10] 

Tab. 16 – Zadané parametry pro výpočet čepu 

 

Obr. 38 – Čep 

Síla, kterou působí táhlo: 

 (21) 

 Kontrola na smyk: 

Výpočet smykového napětí:

(22)

 (23) 

 (24) 

 Kontrola na otlačení: 

 (25) 

 (26) 

 (27) 

 (28) 
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 (29) 

 

5.8. ŠNEK 

Šnek je tvořen 3 mm tlustým ohýbaným plechem, který je přivařen na hřídel. 

K převodovce je hřídel připevněna v ložiscích, jež jsou v přírubách, a hřídele jsou spojeny 

pevnou spojkou. Šnek (1) je k bunkru připojen přírubou (5). V místě spojení příruby 

s bunkrem je bunkr zpevněn 3 mm tlustým plechem (2). Hřídel je v přírubě upevněna 

v kuličkovém ložisku s kosoúhlým stykem (3), protože na šnek působí ve směru tohoto 

uchycení axiální síla, a dále je zde umístěn hřídelový těsnící kroužek (4), kvůli případným 

nečistotám. Šnek byl porovnán se stávajícím sortimentem a jeho rozměry zvoleny tak, aby 

nepřetěžoval motor. 

 

Obr. 39 – Šnek a připojení šneku k bunkru 

 

5.8.1. Kontrola ložisek 

Pro kontrolu ložisek byla nejprve zjištěna odporová síla, kterou působí sníh na šnek frézy. 

Působení síly bylo umístěno doprostřed hřídele a doprostřed poloměru šneku. Šnek má 

sklon 3°. Do výpočtu byla zahrnuta hmotnost šneku s hřídelí. Ložisko bylo použito 

kuličkové s kosoúhlým stykem. Kontrolovat budu ložiska na levém šneku. 
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Zadané parametry 

Odpor sněhu R = 260 N [13] 

Hmotnost šneku a hřídele mšh = 5,62 kg 

Sklon šneku α = 3° 

Základní dynamické 

zatížení 
C = 13,3 kN [10] 

Základní statické zatížení C0 = 7,65 kN [10] 

Součinitelé podle poměru 

Fa/Fr 

X = 0,35 [10] 

Y = 0,57 [10] 

Otáčky hřídele n = 3600 ot/min 

Tab. 17 – Zadané parametry pro kontrolu ložisek 

 

 

Obr. 40 – Rozložení odporové síly sněhu působící na šnek 

 

 Výpočet působících sil 

 (30) 

 (31) 

 (32) 
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Obr. 41 – Nosník 

Výpočet reakcí

 (33) 

 

 (34) 

 

 (35) 

Jelikož jsem všechny síly a momenty soustředil do středu hřídele, budou obě reakce 

shodné, tzn. RBY = RAY.  

 Výpočet životnosti ložiska 

 (36) 

 (37) 
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6. CENOVÁ BILANCE 

 

Kompletní ceník komponentů, práce a montáže je blíže uveden v přílohách. Zde jsou 

uvedeny ceny větších celků, které obsahují i cenu za práci a montáž. Dále kompletní 

montáž těchto částí dohromady. 

ČÁST CENA [Kč] 

Motor 10 689 

Rám podvozku 7322 

Bunkr 8160 

Komín 1261 

Vyhazovací turbína 3107 

Převodovka 6000 

Pojistná spojka 5000 

Silentbloky 176 

Ložisková jednotka + pryž + kryt spojky 1362 

Šnek + uchycení šneku k převodovce i k bunkru 16377 

Montáž těchto částí dohromady 6400 

CELKEM 65854 

Tab. 18 – Ceník sněhové frézy 
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7. ZÁVĚR 

 

V práci je popsán konstrukční návrh dvoustupňové sněhové frézy. Na úvod byla provedena 

analýza techniky používané na úklid sněhu, její možné využití vzhledem k prostoru 

odklízené plochy a typu sněhu, jenž je nutno odstranit. Dále jsou uvedeny konkrétní pluhy 

a frézy dostupné na trhu. 

 

Na základě analýzy byl sestaven požadavkový list, z něhož vyplývají různé alternativy. 

Poté byly dle požadavků navrženy tři varianty. U dvou z těchto variant byl subsystém 

řešen jako fréza. První možnost je dvoustupňového typu, poháněná benzinovým motorem, 

a druhá třístupňového, poháněná elektromotorem. U třetího návrhu je odklízení sněhu 

řešeno pomocí pluhu. Návrhy byly podrobeny hodnotové analýze a dle výsledku byla 

zvolena optimální varianta. 

 

Jako optimální varianta tedy byla vybrána dvoustupňová fréza, poháněná pomocí 

benzinového motoru. Jednotlivé části byly postupně konstrukčně propracovány. 

Komplikované bylo navržení rámu podvozku, protože bylo nutné vyřešit předpokládané 

spojení rámu a multifunkční frézy. To je možné dořešit použitím nástavců, pro něž je 

v rámu připraveno uchycení. Navíc rám musel být navržen tak, aby unesl hmotnost všech 

ostatních komponent. Složité bylo také uchycení převodovky, jelikož hřídele převodovky 

mají omezené zatížení radiální silou. To bylo vyřešeno navržením přírub, které jsou 

připojeny na těleso převodovky. 

 

Byla provedena cenová bilance, která ukázala, že nejdražší částí bude motor a kuželová 

převodovka. Ta byla použita, díky vyšší účinnosti oproti běžně používaným šnekovým 

převodovkám. V porovnání s frézami obdobné šířky záběru je cena srovnatelná, avšak 

výhoda navržené varianty je v hmotnosti, která je nižší až o 20 kg.  

 

Pokud by měla být fréza v budoucnu vyrobena, musela by se dořešit konstrukce nástavců, 

které spojí rám s multifunkční frézou, popřípadě travní sekačkou. 
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