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Anotace 

BAJGAR, J. Medomet. Ostrava: 2015. 48 s. Bakalářská práce na VŠB – TUO, Fakulta 

strojní, Katedra částí a mechanismů strojů. Vedoucí práce Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. 

   

 Bakalářská práce je zaměřena na návrh konstrukce tangenciálního zvratného 

medometu poháněného ručně klikou. Úvodní část obsahuje popis principu funkce 

a hlavních částí tohoto zařízení, dále pak zmínku o historii a způsobech včelaření. 

Zakončena je rozdělením medometů podle daných kritérií. Druhá část obsahuje výpočet 

vstupního krouticího momentu, výkonu, přenosu krouticího momentu, stanovení potřebné 

pružiny, návrh geometrie a pevnostní výpočet šnekového převodu. Závěrečná třetí část se 

týká výpočtu ohybových momentů v klice pohonného ústrojí, určení kritických míst 

a výpočtu bezpečnosti. 

Klíčová slova 

tangenciální zvratný medomet, smíšené soukolí, globoidní šnekové kolo, ruční pohon, 

výkon, klika, pružina, převodová skříň 

Annotation 

BAJGAR, J. Honey extraction device. Ostrava: 2015. 48 p. Bachelor's thesis on VŠB- 

TUO, Faculty od Mechanical Engineering, Department of Machine parts and Mechanisms. 

Thesis supervisor Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. 
   

 This bachelor's thesis is focused on the designing of tangential reversible honey 

extraction device. In first part the function and the main parts of this device are described, 

it mentions the history, ways of beekeeping and division of honey extraction devices 

according to given criteria, as well. Second part is focused on calculation of input torque, 

performance, transmitting of torque, determining of required spring, designing of geometry 

and strength calculations of worm gear. The final part mentions the calculation of bending 

moment in a handle of propulsion system, determining of critical parts and safety. 

Keywords 

tangential reversible honey extraction device, globoid worm wheel, hand propulsion, 

performance, handle, spring, gear case  
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Přehled užitých značek a symbolů 

       - vnitřní průměr náboje šnekového kola 

        - vnější průměr náboje šnekového kola 

        - průměr, na kterém působí výslednice měrného tlaku F1 

      - síla působící na kliku 

       - výslednice měrného tlaku v hřídeli 

       - výslednice měrného tlaku v náboji 

       - axiální síla působící v klice 

        - axiální síla působící na šnekové kolo  

        - axiální síla působící na šnek 

       - direkční síla v pružině vzniklá za rotace 

        - výsledná direkční síla v pružině 

           - maximální odstředivá síla působící na rámek 

           - minimální odstředivá síla působící na rámek 

       - předpětí v pružině 

        - radiální síla působící na šnekové kolo 

        - radiální síla působící na šnek 

        - tečná síla působící na šnekové kolo 

        - tečná síla působící na šnek 

          - výstupní krouticí moment (na šnekové hřídeli) 

          - moment vyvozující direkční síla 

           - moment vyvozující odstředivá síla 

           - vstupní krouticí moment (na klice) 

          - výsledný ohybový moment v kritickém místě C 

          - výsledný ohybový moment v kritickém místě X 

        - dovolený výkon přenášený soukolí 

       - vstupní výkon 

       - výstupní výkon 

         - dovolené zatížení soukolí na otlačení 

         - dovolené zatížení soukolí na ohyb 

        - poloměr zaoblení dna drážky pro pero 

         - mez kluzu 

                - mez pevnosti materiálu 42 3123 
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        - nejmenší možný průřez kolíku 

 

       - šířka pera  

        - účinná šířka ozubení šnekového kola 

        - délka oblouku patní kružnice kola omezeného účinnou  

    šířkou ozubení v rovině osy kola 

         - snížené dovolené namáhání 

            - tuhost myšlené pružiny 

       - nejmenší průměr kolíku 

         - průměr hřídele kliky 

   
       - předběžný průměr hřídele kliky 

         - průměr hřídele šneku 

   
       - předběžný průměr hřídele šneku 

        - průměr díry pro kolík 

        - redukovaný průměr hřídele 

      - součinitel tření na ozubení šneku 

      - převodový poměr 

       - statická bezpečnost 

              - součinitel materiálu na otlačení 

              - součinitel materiálu na ohyb 

        - bezpečnost v kr. místě C 

        - bezpečnost v kr. místě X 

        - hmotnost kazety 

        - normálný modul ozubení 

  
       - předběžně vypočtený normálný modul ozubení 

                - hmotnost rámku zcela zbaveného medu 

             - hmotnost rámku plného medu 

           - vstupní otáčky 

           - výstupní otáčky 

            - měrný tlak v hřídeli 

            - měrný tlak v náboji 

         - dovolený tlak 

            - dovolený tlak snížený o 30% oproti původní hodnotě 

       - poloměr otáčení těžiště kazety v 1. krajní poloze 
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       - poloměr otáčení těžiště kazety ve 2. krajní poloze 

       - rychlostní součinitel pro otlačení 

       - rychlostní součinitel pro ohyb 

       - výška pera v hřídeli 

        - výška pera v náboji 

           - obvodová rychlost šneku 

            - obvodová rychlost těžiště kazety v 1. krajní poloze 

            - obvodová rychlost těžiště kazety ve 2. krajní poloze 

       - prodloužení vyvozující předpětí v pružině 

       - počet zubů šnekového kola 

       - počet zubů šneku 

 

         - skutečné prodloužení pružiny 

 

       - úhel profilu ozubení 

       - účinnost převodu 

       - součinitel doby běhu pro otlačení 

       - součinitel doby běhu pro ohyb 

          - ohybové napětí v kr. místě C 

          - ohybové napětí v kr. místě X 

            - redukované napětí v kr. místě C 

            - redukované napětí v kr. místě X 

         - napětí v krutu v kr. místě C 

         - dovolené napětí ve smyku 

             - dovolené napětí snížené o 30% oproti původní hodnotě 

         - napětí ve střihu 

         - napětí v krutu v kr. místě X 

        - poměrná šířka věnce 

           - maximální úhlová rychlost rámu koše 

             - úhlová rychlost kliky 

             - úhlová rychlost šnekové hřídele 
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1 ÚVOD 

 Úkolem této bakalářské práce je návrh konstrukce zařízení sloužícího k získávání 

medu ze včelího díla. Jedná se o tzv. medomet. Pro lepší pochopení celé problematiky je 

úvodní část zasvěcena stručnému popisu včelařských potřeb a včelaření obecně.  

 Zařazení mnou navrhovaného medometu je následující. Jedná se o medomet 

vertikální, tangenciální zvratný, poháněný ručně klikou. Mým cílem je tento medomet 

navrhnout tak, abych eliminoval co nejvíce nepříznivých vlivů, se kterými jsem se setkal 

u medometu tangenciálního nezvratného a splnil všechny body zadání. Zaměřím se 

zejména na otáčení rámku pomocí změny směru rotace kliky. Výhoda spočívá v urychlení 

celého procesu stáčení, navíc se do medu dostane méně voskových úlomků ze včelího díla, 

což se projeví při následné filtraci stočeného medu. Dále bude vylepšen šnekový 

převod, a to užitím globoidního šnekového kola, oproti běžnému šnekovému kolu 

válcovému. Převodová skříň a držák kliky budou navrženy jako svařence, nikoliv jako 

odlitky, které se používají u většiny těchto zařízení. Další vylepšení se bude týkat přenosu 

krouticího momentu z hřídele šneku na hřídel rámu koše pomocí drážky a pera, které 

eliminují vůli vznikající v tomto spoji, při užití kolíku. Chod celého medometu bude tudíž 

hladší. Pro usnadnění práce s tímto zařízením budou v uložení kliky i v uložení rámu koše 

použita bronzová pouzdra.  

 Posledním cílem je takto navržený medomet vyrobit. Mou snahou bude co nejvíce 

snížit výrobní náklady, při zachování všech výše zmíněných vylepšení. Části medometu, 

které se dostávají do bezprostředního kontaktu s medem, budou vyrobeny z potravinářské 

nerezové oceli. Na výrobu ostatních součástí bude použita konstrukční ocel v kombinaci 

s polykarbonátem a dřevem. 
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2 HLAVNÍ ČÁSTI A PRINCIP FUNKCE MEDOMETU  

 Hlavní části medometu nutné pro stáčení medu jsou následující: buben (stator) a koš 

(rotor). Další důležitou součástí je pohon, který je buď ruční pomocí kliky, nebo pomocí 

elektromotoru.  

 Po uložení rámků do medometu je roztáčen koš, který rámky nese. Díky rotaci dochází 

ke vzniku odstředivé síly, která působí na med uložený v rámku. Poněvadž je odstředivá 

síla větší než třecí síla mezi medem a buňkami mezistěnky, dochází k odstředění medu na 

stěnu bubnu medometu. Med poté stéká na trychtýř a ten jej odvádí k otvoru v bubnu.  

 Při stáčení je nutné začít při nižších otáčkách koše (90ot/min), a to díky poměrně 

vysoké hmotnosti medu v jednotlivých rámcích. Důležité je to zejména u tangenciálních 

medometů, a to při prvotním odstřeďování, kdy je vnitřní strana rámku plná medu. Během 

stáčení při daném směru otáčení dochází k odstřeďování pouze z vnější strany rámku. 

Pokud je vnitřní strana plná medu může dojít k tomu, že vysoké otáčky, potažmo velká 

odstředivá sílá způsobí roztržení mezistěnky. Důležité je také rámky v koši správně 

rozmístit, aby byl chod medometu co nejrovnoměrnější. 

  



práce: MEDOMET (HONEY EXTRACTION DEVICE) 

13 

 

3 HISTORIE VČELAŘSTVÍ 

 Práce se včelami má dlouholetou tradici, počátky spadají již do středověku, kdy lidé 

objevovali včelstva náhodně v dutinách stromů a obírali je o zásoby medu. Později si 

stromy s hnízdy začali označovat. V tomto období tudíž existovala jen včelstva divoká. 

3.1 Způsoby včelaření  

        Počátky včelaření jako takového sahají do raného 

středověku, kdy se můžeme setkat s tzv. brtnictvím. Lidé si 

začali přenášet špalky s hnízdními dutinami ke svému 

obydlí a vznikaly tak brťe (viz obr. 3.1). 

 

obr. 3.1 Brť 

        Ve vrcholném středověku na ně navázaly brtě s dvířky, 

označované jako kláty (viz obr. 3.2), jednalo se však stále 

o špalkové včelaření. Důvodem bylo zajištění lepšího 

přístupu do úlu. 

 

obr. 3.2 Klát 

        V období pozdního středověku došlo k zásadní změně, 

lidé začali vyrábět celé úly sami, a to z prken a slámy, ale 

až v roce 1789 byl vymyšlen úl s rozběrným dílem 

(viz obr. 3.3). V obou případech se jednalo o úly přístupné 

zezadu. Do tohoto období se proto datuje vznik včelího díla 

v rámku, jedná se už tedy o moderní způsob včelaření, 

který podstatným způsobem usnadnil medobraní. Přínosem 

bylo i to, že úly začaly být přenositelné, což umožnilo 

kočovný způsob včelaření. 

 

obr. 3.3 Úl s rozběrným dílem 
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        Od rozběrných úlů chyběl už jen krok k úlům 

nástavkovým (viz obr. 3.4), používaným od 20. století 

dodnes. Důvodem vzniku byl snazší přístup k rámkům 

a také možnost oddělení jednotlivých pater úlu, což velice 

usnadnilo práci se včelstvem.   

 

obr. 3.4 Nástavkový úl 

        Jen pro úplnost tato bakalářská práce obsahuje zmínku 

i o výše zmíněném kočovném způsobu včelaření 

(viz obr. 3.5). Úly používané pro tento druh včelaření 

odpovídají nástavkovým úlům,  jsou umístěny v karavanu, 

který je možno libovolně přemisťovat, a to buď za 

vydatnou snůškou, nebo z důvodu opylování plodin. 

 

obr. 3.5 Karavan s úly 

3.2 Způsoby získávání medu ze včelího díla 

 Až do vzniku zadem přístupných úlů lidé med získávali pomocí lisování plástů, 

nechávali jej vykapat nebo jej vyžvýkávali. To sebou však neslo jednu velikou 

nevýhodu, a to zničení plástů.  

 Zařízení pro stáčení medu vynalezl Franz von Hruschka v roce 1865. Nejdříve byly 

medomety vyráběny ze dřeva, poté z kovu, pocínované popř. s ochranným nátěrem. Nyní 

se vyrábí z potravinářské nerezové oceli. 
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4 DRUHY MEDOMETŮ 

 Jednotlivé medomety rozlišujeme podle postavení bubnu na horizontální 

a vertikální a podle uspořádání rámků vzhledem k ose otáčení na tangenciální nezvratné, 

tangenciální zvratné, radiální, polotangenciální a paralelnotangenciální. Tyto dva aspekty 

určují způsob užití a množství stočeného medu. Zatímco v potravinářském průmyslu jsou 

užívány zejména horizontální paralelnotangenciální medomety, které jsou schopny 

pojmout velké množství rámků a tím pádem odstředit velké množství medu, pro domácí 

užití se spíše využívají radiální a tangenciální medomety.  

4.1 Rozdělení podle postavení bubnu 

Horizontální medomety 

 Osa bubnu těchto medometů se nachází ve vodorovné poloze. Mezi výhody patří 

jednoduchá konstrukce a ovladatelnost tohoto medometu, který má kapacitu až 200 kusů 

rámků. 

Vertikální medomety 

 Osa bubnu těchto medometů se nachází ve vertikální poloze. Ve srovnání 

s horizontálními medomety jsou malé, lehké a přenositelné. Mají jistá omezení týkající se 

kapacity, ale pro naprostou většinu včelařů jsou dostačující. 

4.2 Rozdělení podle uspořádání rámku vzhledem k ose otáčení 

Radiální medomety 

 Jedná se o medomet, ve kterém jsou rámky ustaveny směrem do středu rotace 

(viz obr. 4.1). Výhodou tohoto typu medometu je, že umožňuje stáčení velkého množství 

rámků, které jsou ustaveny kolmo k povrchu bubnu. Horní loučka rámku se nachází na 

vnější straně. Má velice jednoduchou konstrukci koše a umožňuje stáčení obou stran plástu 

zároveň. Nevýhodou je, že účinnost je díky natočení rámků vůči stěně nižší. Tento problém 

se projeví zejména u tužšího medu. Směr vektoru odstředivé síly splývá s povrchem 

mezistěnky, med je tudíž nucen stékat po vrstvách. Navíc je spodní strana rámku díky 

menšímu poloměru otáčení vystavena nižší odstředivé síle.  
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 Je tedy zřejmé, že tento typ medometu se využívá zejména ke stáčení nižších 

rámkových mír a řidšího medu. Zmíněné nevýhody je možné eliminovat delší dobou 

vytáčení. 

 
obr. 4.1 Schéma radiálního medometu 

Paralelnotangenciální medomety 

 Jedná se o medomet s horizontální osou rotace. Jediným rozdílem oproti předchozímu 

medometu je poloha rámku. Vůči boční stěně, která u vertikálních medometů tvoří dno 

medometu, je pootočen o 90° (viz obr. 4.2). Výhodou je, že zabírají malou půdorysnou 

plochu, jsou tedy vhodné například ke kočovnému způsobu včelaření. Přibývá však jedna 

nevýhoda, a to stékání medu na níže umístěny rámek.  

 

obr. 4.2 Schéma paralelnotangenciálního medometu 
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Tangenciální nezvratné medomety  

 Jedná se o medomet, ve kterém jsou rámky ustaveny tečně k povrchu bubnu 

(viz obr. 4.3). Tyto medomety jsou menší, určené zejména pro domácí užití a stáčení 

menšího množství medu. Poloha rámků zvyšuje účinnost stáčení, neboť směr vektoru 

odstředivé síly působící na med je kolmo na povrch mezistěnky. Zmiňovaná účinnost je 

vysoká i při stáčení velice hustého medu. Med není nucen stékat po jednotlivých vrstvách, 

stáčení je proto rychlejší a efektivnější.  

 Při vysokých otáčkách může dojít ke zničení mezistěnek, proto je nutné začínat při 

nižších otáčkách a postupně je navyšovat. Vždy je stáčena pouze jedna strana rámků, proto 

je nutné je v koši s nepohyblivými stěnami otáčet. Konstrukce je jednodušší než 

u medometů následujícího typu. 

 

obr. 4.3 Schéma tangenciálního nezvratného medometu 
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Tangenciální zvratné medomety 

 Princip funkce je stejný jako u předcházejícího typu. Otáčení rámků je však zajištěno 

změnou směru rotace koše (viz obr. 4.4). Rámky jsou uloženy v kazetách, jejichž vzájemná 

poloha nemusí být zajištěna. V případě, že zajištěna je, je to provedeno buď pomocí pružin 

a táhel, nebo pouze pomocí pružin. V prvním případě jsou pružiny připevněny k hřídeli 

a vzájemná vazba mezi kazetami je realizována pomocí táhel. Druhý případ je spojení 

kazet pouze pomocí pružin. Ty zajišťují jak vzájemnou vazbu, tak návrat kazet do 

počáteční radiální polohy.  

 

obr. 4.4 Schéma tangenciálního zvratného medometu 

Polotangenciální medomety 

 Medomety s touto konstrukcí mají veškeré výhody medometů tangenciálních, navíc 

mají větší kapacitu. Ta je však vytvořena na úkor polohy jednotlivých rámku, ty jsou 

nuceny se určitou plochou překrývat. 

 
obr. 4.5 Schéma polotangenciálního medometu  
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5 SOUČASNÝ STAV TECHNIKY 

 V současné době se po celém světě stále užívají všechny výše zmíněné druhy 

medometů. Cenu ovlivňuje zejména počet míst, která jsou k dispozici pro uložení rámků 

a komplikovanost konstrukce medometu. Mezi levnější medomety patří tangenciální 

nezvratné a radiální, naopak nejdražší jsou tangenciální zvratné. Cena není určena pouze 

typem konstrukce, ale také druhem pohonu. Hřídel, na němž je usazen koš, 

popř. konstrukce s kazetami je buď poháněn pomocí kliky, nebo pomocí elektromotoru. 

Výkon elektromotorů se pohybuje v rozmezí od 80W do 110W.  

 Pro přenos krouticího momentu z hřídele kliky na hřídel koše, tedy poháněný hřídel se 

ve většině případů používá šnekový převod. U ručního pohonu je hnacím členem šnekové 

kolo, poháněný je šnek. Převod je multiplikační. V případě, kdy je použit elektromotor, je 

hnacím členem šnek a poháněným šnekové kolo. Převod je redukční. Otáčky 

elektromotoru jsou měněny buď pomocí frekvenčních měničů (změna frekvence 

elektrického proudu) nebo pomocí potenciometru (změna elektrického napětí). Převod také 

bývá realizován pomocí řetězu nebo řemenu. Tato řešení se však vyskytují méně často. 

Pokud je koš poháněn ručně, klika je vždy v horní části medometu. Co se týká 

elektromotoru, ten je umístěn buď v horní, nebo ve spodní části medometu. Materiály, 

které se v současné době používají, jsou ovlivněny zejména hygienickými normami. 

Součásti, které se dostávají do bezprostředního kontaktu s medem, jsou vyrobeny 

z nerezové potravinářské oceli, popř. z plastu. Jedná se zejména o buben, trychtýř, koš, 

kazety nesoucí rámky, popř. o výpusť z medometu. Zbylé součásti jsou vyrobeny z běžné 

konstrukční oceli, plastu, popř. dřeva. 

Stáčení medu bez potřeby stáčecího zařízení  

 Novinkou, zveřejněnou v České republice teprve v dubnu letošního roku je získávání 

medu přímo ze včelího úlu bez potřeby stáčecího zařízení. Tato myšlenka je založena na 

plástech vyrobených z plastu, které se skládají ze dvou k sobě připevněných mezistěnek. 

Pohybem kliky a mechanismu, který je ukryt v úlu, je možné mezistěnky vzájemně 

posunout a narušit tak povrchovou vrstvu vosku, kterou vytvořily včely. Buňky 

v plastových plástvích mají mírný sklon, med proto stéká do prostoru mezi mezistěnky, 

odkud je odváděn k otvoru v medometu. Výhodou je, že včelař  úl nemusí rozebírat a včely 

se z tohoto zásahu nemusí vzpamatovávat. Nevýhody však zatím stále převládají. Velkou 

otázkou je zrání medu v plastu, hygiena a také případná likvidace v případě, kdy mezi 

včelami vypukne mor. Plast zatím neumí zbavit med vlhkosti ani toxinů a také není jasné, 

jak plastový materiál dezinfikovat.  
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6 SCHÉMA POHONU 

 Existují celkem čtyři kombinace polohy kliky a síly na ni působící, zbylé jsou buď 

jejich opakováním, nebo kombinací. V obsahu této bakalářské práce budou blíže rozebrány 

dvě možnosti, a to síla působící vodorovně, proti směru hodinových ručiček a síla působící 

svisle, ve směru hodinových ručiček. Pro úplnost jsou všechny možnosti alespoň vypsány.  

6.1 Síla působí vodorovně, proti směru hodinových ručiček 

 Vstup do pohonného ústrojí tvoří síla F. Smysl stoupání šroubovice – pravý. Síly 

vzniklé v ozubení a jejich následná úprava je zobrazena na obrázcích 6.1 a 6.2. 

 

obr. 6.1 Možnost působení sil č. 1 

   

                                       obr. 6.2 Možnost působení sil č. 1 – úprava 
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6.2 Síla působí svisle, ve směru hodinových ručiček 

 Síly vzniklé v ozubení a jejich následná úprava je zobrazena na obrázcích 6.3 a 6.4. 

        

                                              obr. 6.3 Možnost působení sil č. 4 

 

obr. 6.4 Možnost působení sil č. 4 – úprava 
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7 SCHÉMA POHONU A VÝPOČET MAXIMÁLNÍHO VÝKONU 

 Prvním krokem při návrhu medometu je výpočet krouticího momentu přenášeného 

pohonem. Od této hodnoty se odvíjí další výpočty. Veškeré rozměry lze nalézt ve schématu 

(viz obr. 7.1). 

obr. 7.1 Schéma pohonu 

          

           

           

            

           

Výpočet maximálního výkonu 

                            (7.1) (7.1) 

                 (7.2) 

                    
  

  
        

  

  
          

(7.3) 
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8 VÝPOČET PRŮMĚRŮ HŘÍDELŮ 

 Přenos krouticího momentu z kliky na rám koše je realizován pomocí dvou hřídelů, 

a to hřídele kliky a hřídele šneku. Materiál volený pro hřídel kliky je běžná konstrukční 

ocel 11 373, materiál šnekové kola je potravinářská nerezová ocel 17 240. 

8.1 Průměr hřídele kliky 

                                            

   
   

       

    

 

  
     

          

 

          

(8.1) 

   
        

  
 

         

   
                     

(8.2) 

                                  

 Při užití menšího průměru hřídele dochází k překročení dovolených hodnot u výpočtu 

příčného kolíku, konkrétně se jedná o překročení měrného tlaku p1 od obvodové síly 

F1 (viz. obr. 9.1). 

8.2 Průměr hřídelů šneku a koše 

                                                     

                                              

                            (8.3) 

    
  

  
 

     

      
 

       

           
           

(8.4) 

   
   

      

    

 

  
      

          

 

          

(8.5) 

   
        

  
 

         

   
            

(8.6) 
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9 PŘENOS KROUTICÍHO MOMENTU POMOCÍ KOLÍKU 

 Součástí konstrukce medometu jsou dva spoje realizované pomocí příčného kolíku 

z konstrukční oceli 11 600, sloužící pro přenos krouticího momentu. V prvním případě, 

kdy dochází k toku krouticího momentu ze šnekového kola (42 3123) na hřídel kliky 

(11 373), musí kolík navíc přenášet i axiální sílu. 

9.1 Přenos krouticího momentu z kliky na šnekové kolo 

 Působení sil na jednotlivé součásti je zobrazeno na obr. 9.1. 

 
obr. 9.1 Silové působení hřídele na kolík a šnekové kolo 

           

            

         

   
     

 
 

    

 
         

(9.1) 

      

 
 

     

 
         

(9.2) 

                                     

Kontrola kolíku na střih od obvodové síly F (materiál 11 600) 

   
 

   
 

    

        
     

(9.3) 

   
 

   
 

      

        
 

        

       
                              

(9.4) 
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Kontrola měrného tlaku p1 od obvodové síly F1 (materiál 11 373)  

            (9.5) 

      
 

 
     

     

 
 
   

 
   

 

 
     

         
   

 
 

(9.6) 

      
      

   
   

 
        

     
                           

(9.7) 

Kontrola měrného tlaku p2 od obvodové síly F2 (materiál 42 3123)  

            (9.8) 

      
      

 
       

      

 
   

      

 
 

         
     

    

 
 

(9.9) 

      
      

   
     

    
 

        

           
                            

(9.10) 

                                                      

 U všech těchto hodnot je provedeno snížení o 30 % z původní hodnoty, a to z důvodu 

působení proměnlivé zátěžné síly. Dovolené napětí     a dovolené tlaky              jsou 

určeny přímo ze skript pro daný materiál, viz [2], str. 253. Dovolenou hodnotu           

jsem však nebyl schopen dohledat v žádné literatuře ani na internetu, proto je určena 

následující úvahou. Při porovnávání nejnižší možné meze pevnosti s nejnižší hodnotou 

dovoleného tlaku a s nejvyšší hodnotou dovoleného tlaku pro daný materiál je možné 

zjistit, že podíl těchto hodnot se vyskytuje v rozmezí    .  

Určení dovoleného tlaku pro materiál 42 3123 (šnekové kolo) 

                              

         

 
 

   

 
  

 
            

(9.11) 

 Při dělení nejvyšší hodnotou z výše zmíněného rozmezí je možné získat nejnižší 

hodnotu dovoleného tlaku, která je dále snížena o 30 % ze své původní hodnoty. 

         
  

   
         

    

   
               (9.12) 

 Tímto způsobem jsou určeny veškeré hodnoty, které nebylo možné nalézt v literatuře. 
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9.2 Výpočet namáhání kolíku na tah od axiální síly vzniklé v ozubení 

 Působení sil na jednotlivé součásti viz obr. 9.2. 

 
obr 9.2 Silové působení hřídele na kolík 

           

            

         

             

Kontrola na střih (materiál 11 600) 

   
  

   
 

    

    
     

(9.13) 

   
  

   
 

    

    
 

       

    
                                    

(9.14) 

Kontrola měrných tlaků v hřídeli (materiál 11 373) 

      
  

     
       

(9.15) 

      
  

     
 

     

    
                                   

(9.16) 

Kontrola měrných tlaků v náboji šnekového kola (materiál 42 3123) 

 
    

 
  

          
  

    
 

(9.17) 

 
    

 
  

          
 

     

         
                                       

(9.18) 
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10 PŘENOS KROUTICÍHO MOMENTU POMOCÍ PERA 

 Z důvodu odstranění vůle vzniklé postupným opotřebením drážky v hřídeli šneku 

a kolíku, který je obvykle použit pro spojení hřídele šneku a hřídele koše, je v tomto 

případě použito pero. Vzájemné silové působení je zobrazeno na obrázku 10.1. 

 

obr. 10.1 Silové působení hřídele šneku 

                 

         

            

           

            

                                                        

  
 

 
 

 

     
    

(10.1) 

   
 

     
 

   

              
                      

(10.2) 

  
  

    

  
  
 

 
   

     
  

      
 

           
(10.3) 

                      (10.4) 
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11 VÝPOČET PRUŽINY 

        Po uchycení kazet v rámu koše mohou 

kazety rotovat okolo osy uchycení nezávisle 

jedna na druhé, a to dokud nenarazí na rám 

koše, který brání jejich kontaktu s povrchem 

pláště. Při roztáčení nebo brzdění by mohlo 

docházet ke kolizím, proto je pohyb 

jednotlivých kazet svázán pružinami, ty 

zajišťují radiální postavení kazet v případě, kdy 

rám nerotuje ⇒         y          

                       ň       j     j    

                         j j             

                        y  

 

Obr. 11.1 Rám koše, kazety a pružiny 

11.1 Výpočet odstředivé síly působící na rámek 

                            

                     

          

            

            

                  

      
  

  
     

   

  
                

(11.1) 

                                (11.2) 

                                (11.3) 

       
   

 

  
               

    

     
                    

(11.4) 

       
   

 

  
                  

    

     
                  

(11.5) 
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11.2 Nalezení vhodné pružiny na základě vypočítané odstředivé síly 

 

obr. 11.2 Působení sil a změna délky pružiny 

                    

           

           

         

         

           

                      (11.6) 

   
   

  
 

    

   
                

(11.7) 

 Z předběžných hodnot lze zjistit, jakou pružinu přibližně hledat. Je výhodné, když 

je pružina v nenataženém stavu kratší než rozměr x, neboť v ní již při samotném připojení 

kazet vznikne předpětí. V tomto případě však musí mít menší tuhost, aby při větším 

prodloužení generovala direkční sílu maximálně rovnou síle odstředivé. 
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Specifikace pružiny  

            

              

              

             

               

 Všechny hodnoty viz příloha F. 

                              (11.8) 

                                     (11.9) 

                      (11.10) 

                           (11.11) 

                          (11.12) 

                              (11.13) 

                             (11.14) 

                              (11.15) 

                            (11.16) 

                  j           

Označení pružiny:                                             

 Tuhost pružiny a s ní související velikost direkční síly při dané deformaci musí být 

svázána s nejnižší možnou hmotností rámku, tedy rámku zcela zbaveného medu. 

V případě, že by tomu tak nebylo a tuhost by byla svázána s nejvyšší hmotností rámku, 

docházelo by k následujícímu ději. Kazeta s rámkem by byla při zahájení vytáčení 

přitlačena k rámu koše, jakmile by však začalo docházet k odstřeďování medu a rámek 

by snižoval svou hmotnost, odstředivá síla na něj působící by se neustále zmenšovala 

a direkční síla v pružině by při konstantních otáčkách začala kazetu přitahovat zpět ke 

středu. Nebyl by zachován princip činnosti tangenciálního zvratného medometu. Aby bylo 

možné síly poměřovat, jsou vyjádřeny jejich kosinové složky, které otáčejí kazetou na 

daném poloměru. 
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12 NÁVRH GEOMETRIE ŠNEKOVÉHO PŘEVODU 

 Výpočet proveden dle [3]. 

 Navrhněte šnekové soukolí pro šnekovou převodovku o vstupním výkonu 

           , otáčkách               a převodu                Vypočítejte 

myšlenou denní dobu běhu a pro tuto dobu pevnostně zkontrolujte dané soukolí. Je zvolen 

obecný šnek osmichodý o úhlu základního profilu       . Materiál šneku 11 600 

                           , materiál šnekového kola 42 3123     

                       . 

 pozn.: v této kapitole jsou některé hodnoty záměrně zaokrouhlovány na 5 desetinných 

míst z důvodu větší přesnosti výpočtu. Jedná se zejména o velikosti úhlů. 

Výstupní otáčky n2 

  
  

  
    

  

 
 

  

 
     

                 
(12.1) 

Potřebný počet zubů šnekového kola 

  
  

  
    

  

 
 

 

 
     

        
(12.2) 

Předběžný výpočet modulu   
 

  

                            

                          

                            

         
  

  
 

     

      
 

       

      
          

(12.3) 

  
   

   
                 

 

     
                

(12.4) 

  
   

        

          

 

  
              

         

 

          

(12.5) 

         j        y                                             
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Předběžný výpočet průměru hřídele šneku 

       
       

  

 

      
      

       

 

            

 

(12.6) 

Patní průměr šneku df2 

           j        y                                          

            

Roztečný průměr šneku d2 

                                     (12.7) 

                     y                    

Hlavový průměr šneku da2 

                             (12.8) 

Úhel stoupání šneku 

     
     

  
 

     

  
             

(12.9) 

                          (12.10) 

                              
 

   
 

    
 

     

     
         

(12.11) 

         
(12.12) 

                                   
(12.13) 

Kontrola nesamosvornosti 

Podmínka: 

                  

Podmínka nesamosvornosti je splněna. 

Účinnost ozubení 

   
         

    
 

              

        
          

  

(12.14) 
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Roztečný průměr šnekového kola 

          
  

     
    

   

        
               

 

(12.15) 

                        

Osová vzdálenost 

                                  
(12.16) 

Obvodové rychlosti 

   
       

  
 

          

  
               

(12.17) 

   
       

  
 

               

  
               

(12.18) 

Skluzová rychlost 

   
  

    
 

    

        
               

(12.19) 

Hodnota úhlu   

     
  

   
 

  

  
            

 (12.20) 

                             
(12.21) 

      
       

   
               

(12.22) 
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13 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ŠNEKOVÉHO SOUKOLÍ 

 Výpočet je proveden dle normy ČSN 01 4780, viz [9].  

13.1 Kontrola soukolí výpočtem dovoleného zatížení soukolí (6*15=1,5h/den) 

 Medomet je v provozu dvakrát za rok po dobu, která se odvíjí od počtu stáčených 

rámků. Pro tuto provozní dobu však neexistují tabulky, proto je v této práci předpokládána 

1,5hodinová denní doba běhu, která odpovídá stáčení 2 nástavků (22 rámků).   

13.1.1 Na ohyb 

Šnekové kolo 

                           

                                    

                            

                                                    (13.1) 

     
              

  
 

                  

    
            

  (13.2) 

Šnek 

                           

                                    

                           

     
              

  
 

                   

    
            

(13.3) 

13.1.2 Na otlačení 

Šnekové kolo 

                          

                                    

                           

                                   (13.4) 

  
                   (13.5) 
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(13.6) 

Šnek 

                          

                                    

                           

     
  

               

  
 

                    

   
            

(13.7) 

13.2 Dovolený výkon přenášený soukolím 

   
     

   
 

          

   
           

(13.8) 

   
       

  
 

               

  
              

(13.9) 

 Výkon 356 W je nejvyšší dovolený výkon na hřídeli šneku přenášený soukolím 

daných rozměrů pro 1,5hodinový denní běh. 

  



práce: MEDOMET (HONEY EXTRACTION DEVICE) 

36 

 

14 PEVNOSTNÍ KONTROLA KLIKY 

 Klika je v průběhu otáčení zatížena jak hnací silou, která je vyvíjena ručně, tak silami, 

které vznikají v ozubení a vazbách.  

14.1 Síly vzniklé v ozubení 

    
   

  

 

 
  

     
 

           
(14.1) 

    
   

  

 

 
    

     
 

           
(14.2) 

        
     

                   
       

      

                               
           (14.3) 

        (14.4) 

        (14.5) 

        (14.6) 

14.1.1 Vodorovná hnací síla vyvolávající krut proti směru hodinových ručiček  

obr. 14.1 Síly působící na kliku v rovině y-x 

Silová rovnováha: 

y          ⇒                     (14.4) 

                   (14.5) 

                                                  (14.6) 

          
  

 
       

     

 
            

(14.7) 

                            (14.8) 

    
                                      

     
  

 

(14.9) 
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                                           (14.10) 

 

Průběhy sil: 

Normálové síly 

         (14.11) 

  
                           (14.12) 

  
                      

             
   (14.13) 

                       (14.14) 

Posouvající síly 

         (14.15) 

  
                          (14.16) 

  
                                             (14.17) 

  
                                                       (14.18) 

  
                                                 (14.19) 

Ohybový moment 

           
(14.20) 

  
                 

(14.21) 

                 
(14.22) 

     
                                            

(14.23) 

                                
(14.24) 

     
                                   

(14.25) 

                                                    
(14.26) 

                                                     
(14.27) 

                                                          
(14.28) 

                   

  
                 

(14.29) 
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 obr. 14.2 Průběh sil v rovině y-x 

 

 

 

obr. 14.3 Síly působící na kliku v rovině y-z 

Silová rovnováha: 

y          ⇒                                     y     

                (14.30) 

                          (14.31) 

    
         

     
 

           

     
          

(14.32) 

                                  (14.33) 

        
  

 
       

     

 
          

(14.34) 
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Průběhy sil: 

Posouvající síly 

         (14.35) 

  
                         (14.36) 

  
                                          (14.37) 

  
                         

                          (14.38) 

Ohybový moment 

     
          

(14.39) 

             
(14.40) 

     
                         

(14.41) 

                            
(14.42) 

     
                               

(14.43) 

                                          
(14.44) 

                                                 
(14.45) 

     
                                                       

(14.46) 

                                                          

         
(14.47) 
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obr. 14.4 Průběh sil v rovině y-z 

14.2 Výpočet bezpečnosti 

Kritické místo C – nejvyšší hodnota ohybového momentu 

           
       

                       
(14.48) 

     
   

   
 

   

 
     

 
    

 
         

            
(14.49) 

    
    

   
 

    

 
     

 
  

 
         

          
(14.50) 

           
      

                          
(14.51) 

     
  

     
 

   

    
         

(14.52) 
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Kritické místo X – díra pro kolík 

 Aby bylo možné zjistit redukované napětí v tomto místě, převedl jsem plochu řezu v 

oblasti díry pro kolík na plochu kruhovou o stejném povrchu. Nosným průřezem je 

zejména oblast na největším průměru, ta bude po převedení eliminována, proto je možné 

tvrdit, že pokud dané napětí vydrží redukovaná plocha, obstojí i plocha s příčnou dírou. 

 

17.5. Redukce plochy s příčnou dírou 

            

          

                                  (14.53) 

      ⇒    
 

 
  

     

 
          

 

(14.54) 

                       (14.55) 

 

                                             (14.56) 

                                   (14.57) 

           
       

                         
(14.58) 

     
   

   
 

   

 
     

 
    

 
          

            
(14.59) 

    
    

   
 

    

 
     

 
  

 
          

            
(14.60) 

           
      

                            
(14.61) 

     
  

     
 

   

    
         

 

(14.62) 
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Tab. 14.1 Určení výsledné bezpečnosti kliky  

Způsob 

zatížení 

Kritické 

místo 

Průřez 

[mm
2
] 

Ohybový 

moment 

[N.m] 

Napětí 

v 

ohybu 

[MPa] 

Krouticí 

moment 

[N.m] 

Napětí 

v krutu 

[MPa] 

Redukované 

napětí 

[MPa] 

Bezpečnost 

[-] 

1. C 1017,9 17,6 30,7 16 14 41,6 8,2 

1. X 581,1 15,8 64,4 16 32,4 91,4 3,7 

2. C 1017,9 17,6 30,7 16 14 41,6 8,2 

2. X 581,1 15,8 64,4 16 32,4 91,4 3,7 

3. B 1017,9 27,9 48,7 16 14 56,2 6 

3. X 581,1 17,6 71,3 16 32,4 96,3 3,5 

4. B 1017,9 27,9 48,7 16 14 56,2 6 

4. X 581,1 17,6 71,3 16 32,4 96,3 3,5 
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15 POHONNÉ ÚSTROJÍ 

 Celé pohonné ústrojí je přišroubováno na plochou tyč, která je k bubnu přichycena 

pomocí dvou šroubů ve tvaru písmene L. Převodová skříň i držák kliky budou vyrobeny 

z konstrukční oceli 11 375. Jedinou součástí pohonu, která přímo zasahuje do vnitřního 

prostoru medometu je hřídel šneku, který bude vyroben z nerezové oceli 17 240. 

15.1 Uchycení pohonu k ploché tyči a bubnu 

        Převodová skříň a 

držák kliky jsou k ploché 

tyči uchyceny pomocí 

čtyř šroubů M8 o délce 

25 mm.  

 

obr. 15.1Uchycení pohonu k ploché tyči 

        Uchycení ploché tyče 

k bubnu je realizováno 

pomocí šroubu L, který 

bude vyroben z kruhové 

tyče o průměru 8 mm. 

Z obou stran je na něm 

vyřezán závit M8. V horní 

časti je pro rychlejší 

a snadnější manipulaci 

našroubována křídlatá 

matice. V dolní části, která 

se nachází uvnitř bubnu, je 

pak matice šestihranná. 

  

obr. 15.2 Uchycení ploché 

tyče k bubnu  

obr. 15.3 Uchycení ploché tyče k 

bubnu 

15.2 Výroba převodové skříně  

        Převodová skříň 

je z důvodu kusové 

výroby navržena jako 

svařenec, skládající se 

z osmi částí. Devátou 

částí je víko, které je 

přišroubováno třemi 

šrouby M4. Skříň tedy 

tvoří uzavřený celek. 

V uložení kliky bude 

nasunuto bronzové 

pouzdro. 

 

  

  

obr. 15.4 Převodová skříň  Obr. 15.5 Pohledy a rozpad 
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15.3 Výroba držáku kliky 

        Držák kliky je 

z důvodu kusové výroby 

navržen také jako svařenec, 

skládající se ze sedmi částí. 

Do trubky bude nasunuto 

bronzové pouzdro. Kluzné 

uložení bude mazáno 

otvorem vyvrtaným 

v trubce.  
 

  

 

 

obr. 15.6 Držák kliky Obr. 15.7 Pohledy 

 15.4 Nastavitelná výška bubnu vůči podlaze 

        Z důvodu zajištění 

nastavitelné výšky bubnu 

vůči podlaze je medomet 

opatřen stavěcími patkami 

se zdvihem 80 mm. Výška 

bubnu se tak dá nastavovat 

v závislosti na rozměrech 

nádoby, do které stéká 

med. Je to výhodné také 

z důvodu eliminace 

nerovností povrchu. 

 

 

Obr. 15.8 Stavěcí patka Obr. 15.9 Noha rámu 
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16 ZÁVĚR 

 Cílem této bakalářské práce bylo navržení tangenciálního zvratného medometu 

poháněného ručně klikou. Otáčení rámku pomocí změny směru rotace kliky je zajištěno 

užitím rotoru, který se skládá z rámu koše, kazet a pružin, které kazety spojují. Všechny 

tyto součásti budou vyrobeny z potravinářské nerezové oceli (17 240). Převodové ústrojí je 

vylepšeno užitím globoidního šnekového kola. Soukolí bylo geometricky navrženo a poté 

pevnostně zkontrolováno. Šnekové kolo bude vyrobeno z cínového bronzu  

(42 3123), šnek z konstrukční oceli (11 600). Pro přenos krouticího momentu z kliky na 

šnekové kolo je užit kolík, stejně jako u přenosu ze šnekového kola na hřídel šneku. Pro 

spojení hřídele šneku a hřídele koše je užito pero, které zcela eliminuje vůli, která v tomto 

spoji vzniká při užití kolíku. Ve všech kluzných uloženích jsou použita bronzová pouzdra, 

která výrazně snižují součinitel smykové tření, což zaručuje snadný chod celého zařízení.  

Převodová skříň i držák kliky jsou navrženy jako svařence (11 375). Jednotlivé části budou 

vyřezány z plechu tloušťky 5 mm. Pro mazání převodového ústrojí a kluzných uložení 

bude použito mazivo H1 UltraLube, viz [13]. Jedná se o mazivo pro potravinářský 

průmysl, které je bez chuti a zápachu, vyrobené z netoxických aditiv potravinářské jakosti.   
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