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ANOTACE BAKALÁ�SKÉ PRÁCE

Kyselák, R. Naviják pro p�ibližování d�eva. Ostrava: Katedra výrobních stroj� a 

konstruování, Fakulta strojní, VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2011, 61 s. 

Bakalá�ská práce, vedoucí U�e�, O. 

Bakalá�ská práce se zabývá konstruk�ním návrhem navijáku pro p�ibližování 

d�eva. V úvodu práce je uvedena historie p�ibližování a shromaž�ování d�eva, kde 

posledním stádiem vývoje je naviják pohán�ný výstupní h�ídelí traktoru. Dále jsou zde 

uvedeny strojní sou�ásti, které se nacházejí ve stavební struktu�e naviják�.  

Praktická �ást se zabývá volbou a dimenzováním strojních sou�ástí. Jsou zde 

výpo�ty a návrhy lana, navíjecího bubnu, kladek, pásové brzdy p�evodového 

mechanismu, h�ídelí, ozubených kol a ložisek. V záv�ru práce jsou zde uvedeny p�ílohy 

pot�ebné ke kompletnosti konstruk�ního návrhu.   

ANOTATION OF BACHELOR THESIS

Kyselak, R. Winch for the Ground Skidding. Ostrava: Department of 

Production Machines and Design, Faculty of Mechanical Engineering VŠB- Technical 

University Ostrava, 2011, 61 p. Bachelor Thesis, head: U�e�, O. 

Thesis describes with constructional proposal wind for ground skidding. In 

introduction work is mentioned story approximation and congregation wood, where last 

stage development is wind powereds output shaft agricultural machine. Further are here 

mentioned machine parts that the find in building structure winds.  

In practical part describes with option and dimensioning mechanical part of. 

Are here calculations and suggestions ropes, reel, pulleies, belt brakes gearing 

mechanism, shaft, cogged wheels and bearings. At the close work are here mentioned 

appendices needed to completeness constructional proposal.  
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNA�ENÍ

a délka p�íložek [mm] 

B ší�ka pásu  [mm] 

b ší�ka pera [mm] 

Bl ší�ka ložiska [mm] 

bp ší�ka p�íložek [mm] 

C dynamická únosnost ložiska [N] 

c výška p�íložek [mm] 

Co statická únosnost ložiska [N] 

D vn�jší pr�m�r bubnu [mm] 

d vn�jší pr�m�r lana [mm] 

d1 pr�m�r horního h�ídele pro vále�kové ložisko [mm] 

D1 rozte�ná kružnice dna drážek bubnu [mm] 

d2 pr�m�r horního h�ídele pro ozubené kolo [mm] 

d3 pr�m�r horního h�ídele pro elektromag. spojku [mm] 

d4 pr�m�r horního h�ídele pro vále�kové ložisko [mm] 

d5 pr�m�r horního h�ídele s nejv�tším pr�hybem [mm] 

d6 pr�m�r horního h�ídele pro vále�kové ložisko [mm] 

d7 pr�m�r horního h�ídele [mm] 

d8 pr�m�r horního h�ídele pro vále�kové ložisko [mm] 

Db navíjecí pr�m�r bubnu [mm] 

db velikost otvoru pro šroub [mm] 

Dbmin minimální pr�m�r bubnu [mm] 

Dk pr�m�r kladky [mm] 

Dkmin minimální pr�m�r kladky [mm] 

dl pr�m�r díry ložiska [mm] 

Dl vn�jší pr�m�r ložiska [mm] 

Dp brzdný pr�m�r [mm] 

dp pr�m�r šroubu p�íložky [mm] 

e rozte� lan p�i uchycení p�íložkami [mm] 

f sou�initel t�ení materiálu brzdy [1] 

F1 síla p�sobící na spojení pásu s rámem [N] 

F1p síla p�sobící na prážku v h�ídeli [N] 
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F2 ovládací síla brzdy [N] 

F2p síla p�sobící na drážku v náboji [N] 

FB síla p�sobící na h�ídeli od navíjecího bubnu [N] 

FL maximální tažná síla v lan� [N] 

Fo síla p�sobící na h�ídel vlivem ozubeného kola [N] 

Fr síla vyvozená �lov�kem [N] 

FR
B radiální síla ložiska v bod� B [N] 

FR
C radiální síla ložiska v bod� C [N] 

FR
D radiální síla ložiska v bod� D [N] 

Fs st�ižná síla [N] 

g délka brzdy od oto�ného �epu k uchycení pásu [mm] 

h1 celková délka brzdy [mm] 

h výška pera [mm] 

ic celkové p�evodové �íslo [1] 

io p�evodové �íslo ozubeného p�evodu [1] 

ip p�evodové �íslo kuželové p�evodovky [1] 

ke sou�initel bezpe�nosti pro spojení t�sným perem [mm] 

kp koeficient po�áte�ní bezpe�nosti lana [1] 

kpB bezpe�nost na mezi kluzu plášt� bubnu [1] 

ks koeficient skute�né bezpe�nosti lana [1] 

L celková délka lana [m] 

l pot�ebná délka pera [mm] 

l´ ú�inná délka pera [mm] 

L10
B základní trvanlivost ložiska v bod� B [h] 

L10
C základní trvanlivost ložiska v bod� C [h] 

L10
D základní trvanlivost ložiska v bod� D [h] 

MBZ délka závit� lana na bubnu [mm] 

Mk1 kroutící moment vstupního h�ídele navijáku [Nm] 

Mk2 kroutící moment výstupu z kužel. p�evodovky [Nm] 

Mk3 kroutící moment navíjecího bubnu [Nm] 

N nosnost lana [N] 

n1 otá�ky vstupního h�ídele navijáku [min-1] 

n2 otá�ky výstupu z kužel. P�evodovky [min-1] 



�

>�

�

n3 otá�ky navíjecího bubnu [min-1] 

np po�et per ve spojení [1] 

p exponent vycházející z wohlerovy k�ivky [1] 

p1 tlak p�sobící na prážku v h�ídeli [MPa] 

P1 výkon vstupního h�ídele navijáku [kW] 

p2 tlak p�sobící na drážku v náboji [MPa] 

P2 výkon výstupu z kužel. P�evodovky [kW] 

P3 výkon navíjecího bubnu [kW] 

pa dovolený tlak v brzdovém obložení [MPa] 

pD dovolený tlak ve spojení [MPa] 

PR
B ekvivalentní dynamické zatížení v bod� B [N] 

PR
C ekvivalentní dynamické zatížení v bod� C [N] 

PR
D ekvivalentní dynamické zatížení v bod� D [N] 

r polom�r dna drážky bubnu [mm] 

r1 polom�r zaoblení p�echodu drážek bubnu [mm] 

r3 polom�r navíjecího bubnu [mm] 

RA reak�ní síla v bod� A [N] 

RB reak�ní síla v bod� B [N] 

RC reak�ní síla v bod� C [N] 

RD reak�ní síla v bod� D [N] 

Re mez kluzu materiálu v tahu [MPa] 

S  nosný pr��ez lana [mm2] 

sb tlouš�ka st�ny bubnu [mm] 

t hloubka pera v h�ídeli [mm] 

t1 hloubka pera v náboji [mm] 

t1D dovolená provozní teplota [°C] 

t2D dovolená krátkodobá teplota [°C] 

tB rozte� drážek bubnu [mm] 

v  pr�m�rná rychlost navíjení lana [m.s-1] 

X sou�initel radiálního zatížení [1] 

Y sou�initel axiálního zatížení [1] 

z po�et závit� lana [1] 

z1 po�et závit� v první �ad� bubnu [1] 
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�b sou�initel skupiny bubn� [1] 

�K sou�initel typu kladky [1] 

�L ú�innost ložisek [1] 

�p ú�innost p�evodu [1] 

�1,2 ú�innost spojek [1] 

�t délková hustota lana [Kg.m-1] 

�b kombinované nap�tí plášt� bubnu [MPa] 

�bd nap�tí plášt� bubnu vyvolané vn�jším p�etlakem [MPa] 

�bo ohybové nap�tí plášt� bubnu [MPa] 

�j jmenovitá pevnost lana [MPa] 

�m jmenovitá pevnost drát� lana [MPa] 

�DK dovolené nap�tí v krutu [MPa] 

�DS dovolené nap�tí ve st�ihu [MPa] 

�K nap�tí v krutu [MPa] 

�S nap�tí ve st�ihu [MPa] 

� úhel opásání bubnu [rad] 

�3 obvodová rychlost bubnu  [rad.s-1] 

�

�
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1. ÚVOD

Již od prav�kých dob byl �lov�k nucen p�i svých pot�ebách p�esouvat d�evo 

z jednoho místa na druhé, a� už šlo o p�inesení d�eva na ohe�, na výrobu zbraní, nebo 

v pozd�jší dob� k zhotovení jednoduchých p�íbytk�. Veškerý takový pohyb se d�evem 

byl pouze manuální až s  domestikováním divokých koní, asi kolem roku 3000 p�.n.l, a 

tur� se za�alo d�evo vozit taženými povozy. I k t�mto povoz�m bylo d�evo nadále 

snášeno (soust�e�ováno) manuáln�. Ješt� p�ed vynálezem kola byl náklad smýkán za 

tažnými zví�aty nebo vožen na r�zných typech saní, a proto je možno se domnívat, že se 

takovým zp�sobem soust�e�ovalo i d�íví a odvážely se t�žké kmeny d�eva z les�

k lidským p�íbytk�m. [21] 

Manuální soust�e�ování d�eva p�etrvalo po dlouhá tisíciletí až do sou�asnosti, 

ale s postupem �asu šlo pouze o mizivé procento hmoty z celkového objemu 

soust�ed�ného d�eva. Šlo jednak o snášení celých stromk� p�edevším velmi malé 

hmotnosti z výchovných t�žeb, pop�ípad� vý�ezy, na které manuální síla sta�ila. 

K takovému zp�sobu se používaly r�zné pom�cky nap�íklad d�evorubecké vynášecí 

klešt� apod. V rozvojových zemích se takto d�evo soust�e�uje i na delší vzdálenosti za 

použití speciálních drah. Jeden z velice primitivních zp�sob� soust�e�ování d�íví je také 

kozelcování. U nás bylo používáno v horách. Šlo o shazování krátkých metrových 

vý�ez� ze svahu po spádnici do údolí. Manuáln� se d�evo také vyklizovalo a 

p�ibližovalo pomocí r�zných vozík�. [21] 

Manuální soust�e�ování d�íví bylo postupem �asu vylepšováno sm�rem 

snížení namáhavosti provád�ných prací a postupn� vznikaly zp�soby využívající 

maximáln� gravita�ní sílu. Podle využití gravita�ní síly je jasné, že tyto zp�soby se 

rozší�ily p�edevším v hornatých a kopcovitých terénech. Šlo o sá�kování d�íví, kdy se 

sán� vynesly na zádech do porostu, tam se naložily metrovými vý�ezy a sjelo se s nimi 

dol� do údolí, výjime�n� se takto svážela i kulatina, nej�ast�ji však v délkách do 6 

metr�. Práce to byla namáhavá a nesmírn� nebezpe�ná, p�i kolizi hrozila až smrt 

sá�ka�e. Volné gravita�ní spoušt�ní se provád�lo p�edevším na dlouhých a p�íkrých 

svazích nad 20° sklonu. Pracovníci dali d�evu impulz k pohybu, nej�ast�ji sapinami 

nato�ením �ela kmene po svahu dol� a kmen se dal do pohybu. Sapina je to 

nejjednodušší manipula�ní nástroj. Jedná se o sekeru s �epelí ve tvaru hrotu, který je 

ur�en ke snadnému vniknutí do p�emis�ovaného d�eva. Tento zp�sob byl velice 
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nešetrný a nehospodárný a docházelo k poškození jak soust�e�ovaného d�íví, tak 

okolního stojícího porostu. [21] 

Ur�itým zdokonalením bylo soust�e�ování ve smycích, což byla um�le 

p�ipravená dráha podobná bobové sportovní dráze. Vý�ezy se k dráze ru�n� snesly a 

vložily se do dráhy, ve které se p�esouvaly po spádnici do údolí. Dráha se skládala ze 

segment�, které se k sob� spojovaly jako skláda�ka a vytvo�ily souvislou dráhu. 

Segmenty smykové dráhy se vyráb�ly v minulosti pouze ze d�eva, šlo o vydlabané 

kmeny. V sou�asné dob�, kdy se gravita�ní spoušt�ní d�íví v mobilních smycích vrací 

na n�kterých místech sv�ta, se vyráb�jí z plechu nebo z plastických hmot. V mobilní 

smykové dráze m�že proudit i voda, aby podpo�ila klouzání vý�ez� v dráze. Toho se 

docilovalo odklon�ním potoka, p�ípadn� pramenu do koryta smyku. Krom� manuálního 

snášení a vyklizování za pomocí r�zných vozík� jsou tyto metody uplatnitelné 

p�edevším na svazích. Na rovinách a mírných svazích byly k soust�e�ování používány 

p�evážn� animální potahy, protože gravita�ní sílu šlo využít jen omezen�. Ko�ské a 

volské potahy byly v lesnictví tradi�ním zp�sobem soust�e�ování d�íví. D�íví se 

soust�e�ovalo p�edevším v zimních m�sících, kdy potahy nebyly využívány k polním 

pracím, protože potah� pracujících výhradn� v lesnictví bylo velmi málo. P�ed rokem 

1945 bylo potahové soust�e�ování d�íví tak�ka jediným zp�sobem soust�e�ování na 

našem území, výjimku tvo�ily hory, kde bylo používáno manuální a gravita�ní 

soust�e�ování. [21] 

Ústup tradi�ního potahového hospodá�ství byl velice pozvolný a teprve v roce 

1956 podíl mechanizovaného soust�e�ování d�íví p�esáhl 17 %. V roce 1965 p�esáhl 

podíl mechanizovaného soust�e�ování polovinu objemu soust�ed�ného d�íví. Úbytek 

potah� a rozvoj mechanizovaného soust�e�ování byl dán p�edevším politickým 

uspo�ádáním tehdejšího �eskoslovenska a socializací venkova. Na vesnicích byla 

zakládána jednotná zem�d�lská družstva, práce na polích byla mechanizována a 

soukromá hospodá�ství zabavována a rušena. Na takový úbytek pracovních sil muselo 

lesní hospodá�ství pružn� reagovat a hledat náhradní alternativu soust�e�ování d�íví. 

Nejprve se mechaniza�ní prost�edky na soust�e�ování d�íví k nám dovážely a posléze 

se u nás  zapo�alo s výrobou speciálních mechaniza�ních prost�edk� ur�ených 

k soust�e�ování d�íví. Šlo zejména o speciální traktorové nástavby, které m�ly 

maximáln� zefektivnit traktorové soust�e�ování d�íví. [21] 
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Traktory sehrály d�ležitou roli již na za�átku 19. století. První traktory 

nevypadaly tak, jak je známe dnes, ale byly to spíš samojízdné pluhy nebo speciální 

zem�d�lské taha�e. Šlo o zdokonalené parní stroje, které byly pro lesní hospodá�ství 

zcela nevhodné. První prakticky použitelný traktor pochází z USA a byl sestrojen v roce 

1901. V první polovin� dvacátých let se za�al vzmáhat traktorový pr�mysl i u nás. Byl 

inspirovaný p�edevším zahrani�ními stroji. Pr�kopníkem traktor� v tehdejším 

�eskoslovensku se staly firmy �eskomoravská – Kolben – Dan�k a továrna Wichterle – 

Kova�ík v Prost�jov�. Pozd�ji se p�idali i výrobci Praga, Škoda, Wikov a Svoboda. Do 

lesního hospodá�ství se traktory zapojily v 30. letech 20. století., šlo o zem�d�lské 

traktory, které byly používány jen jako dopravní prost�edky. Ty dopravovaly d�evo ke 

zpracovateli. [21] 

Druhá sv�tová válka vývoj traktor� zcela zastavila, ale paradoxn� práv� její 

d�sledky vyzdvihly traktorový pr�mysl tam, kde je dnes. Po roce 1945 se jako reakce 

na úbytek potah� a d�lník� v lesním hospodá�ství za�ínají dovážet traktory ze zahrani�í 

zna�ek Hanomag, Lanz – Buldog, Fiat, Caterpilar a mnoho dalších. Z �eských zna�ek 

mají už na trhu ustálené místo traktory Zetor a Škoda. Do lesního provozu byly také po 

roce 1945 zavád�ny pásové traktory, ale pro svoji složitou údržbu, poruchovost 

podvozku a omezené možnosti p�epravy po silnicích je postupem �asu kolové traktory 

zcela vytla�ily. [21] 

V�tšího uplatn�ní v lesním hospodá�ství se do�kaly jen typy Zetor 35 Super, 

Zetor 50 Super a Škoda 30. Po socializaci hospodá�ství po roce 1948 docházelo 

postupn� k rušení prvorepublikových výrobc� traktor� a p�etrval pouze Zetor, který 

vyrábí traktory dodnes. Mezi dnešní nejnov�jší typy Zetor� �adíme Zetor Proxima, 

Zetor Proxima Power, Zetor Forterra. [21] [22] 

Obrázek 1.1 Zetor Proxima Power [22] 
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V p�edchozí �ásti jsme se bavili o víceú�elových tažných strojích, používaných 

i na jinou práci než je shromaž�ování d�eva. Výjime�né postavení mají speciální 

traktory LKT ( tzv. lakatoš ), které jsou používané p�edevším pro práci v lese.  Poslední 

model LKT82 pat�í k nejprodávan�jším lesním kolovým traktor�m, hlavn� kv�li své  

spolehlivosti, variabilit� a univerzálnosti. [23] 

Obrázek 1.2 Lesní kolový traktor LKT82 [23] 

Speciální traktorové nástavby a dopl�ky se rozvíjí v �ase stejn� tak jak se rozvíjí ostatní 

technická za�ízení a sou�ásti. Mezi dopl�ky �adíme lanové navijáky pro p�ibližování 

d�eva, chapadla pro manipulaci s materiálem, p�ív�s k naložení materiálu apod. 

Vývoj je p�edevším ovlivn�n zm�nami konstrukce celkových sestav až 

k jednotlivým prvk�m za�ízení (nap�. spojky, brzdy, h�ídele), novými sofistikovan�jšími 

materiály, které jsou odoln�jší v��i vn�jším vliv� a mají lepší pevnostní parametry. 

Obrázek 1.3 Chapadlová nástavba traktoru  [21] 
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2. LANOVÝ NAVIJÁK PRO P�IBLIŽOVÁNÍ D�EVA [18]

�

Obrázek 2.1 Lanový naviják [18] 

Ke každému zp�sobu p�ibližování jsou vyvinuta ú�elná p�íslušenství, která 

usnad�ují práci v jednoduchých i obtížných pracovních podmínkách a zvyšují 

produktivitu. Tyto vlastnosti jsou výsledkem dlouhodobé spolupráce výrobc�, uživatel�

a lesnických ú�ad�. Lanové navijáky jsou stavebnicového charakteru, jsou vyrobené s 

ohledem na zákonem p�edepsané bezpe�nostní p�edpisy a jsou sériov� vybavené 

pot�ebnými ochrannými za�ízeními.  

Mezi požadavky kladenými na lanové navijáky pat�í modulová stavebnice, 

vysoký výkon v tahu, snadná uživatelská obsluha, optimální navíjení lana, osv�d�ená 

spojka, vysoká bezpe�nost a dlouhá životnost.  
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Lanový buben navijáku pohání drážkovaná h�ídel traktoru p�ípojná 

k p�evodovce. Pomocí níž jsou zp�evodovány vstupní hnací parametry na výstupní 

hodnoty charakterizující proces p�ibližování d�eva k navijáku. K p�erušení pohybu mezi 

p�evodovkou a navíjecím bubnem je umíst�na ve stavební struktu�e ovládatelná spojka. 

Další sou�ásti, které obsahuje sestava navijáku jsou brzda, nosné h�ídele, kladky a 

celková konstrukce rámu s t�emi body pro uchycení k traktoru. Jako dopln�k se na 

navijáku nacházejí speciální úchyty pro umíst�ní d�evorubeckého ná�adí. 

Obrázek 2.2 Poloha taženého d�eva [18] 

3. LANA [8]

Lano je jedno s nejstarších za�ízení používaných v doprav�. Lana se vyrábí 

z r�zných materiál�, textilních, um�lohmotných, kovových. Vyrábí se n�kolik druh�

lan, podle použití nap�. d�lní, pro všeobecné použití, pro lanové dráhy, pro stavební 

pr�mysl, s oky a nalisovanými objímkami. Ocelové lano je výrobek z tažených 

ocelových drát� vinutých v prameny (jednopramenné nebo vícepramenné). Smysl 

vinutí lana je bu� pravý nebo levý.  

Obrázek 3.1 Ocelová lana [16] 



�

���

�

3.1 Lana d�líme podle:  

- Jmenovité pevnosti �j = 690 – 2090 (MPa)  

- jakostních skupin ( výb�rová lana, normální lana )  

- povrchu drát� ( holé, pozinkované ) 

- tvaru pr��ezu drát� a lana  

- druhu duše 

- po�tu duší  

- konstrukce lana ( klasická , soub�žná – seal, warrington, kompaudní - filler) 

4. P�EVODY [7] [1]

4.1 Základní rozd�lení p�evod�:

Strojní za�ízení, která p�enášejí otá�ivý nebo jiný pohyb z h�ídele na jiné nesouosé 

h�ídele, nazýváme p�evody. Nej�ast�ji rozd�lujeme p�evody na mechanické, 

hydraulické, pneumatické a elektrické. P�evody mechanické se dosud používají u stroj�

a za�ízení nej�ast�ji; jsou to p�evody rota�ní, nap�. s plochými nebo klínovými �emeny, 

s �et�zy a s ozubenými koly apod., a p�evody s p�ímo�arým pohybem nap�. klikou a 

ojnicí, s výst�edníkem, va�kou, pákovým ústrojím, maticí, šroubem.  

P�evody mechanické, hydraulické, pneumatické a elektrické jsou v�tšinou 

složitá za�ízení, a proto je nazýváme mechanismy. P�evod se skládá nejmén� ze dvou 

kol, hnacího a hnaného, která jsou bu� spojena �emenem, pásem, lanem, �et�zem apod., 

nebo jsou spolu v p�ímém záb�ru, nap�. t�ecí a ozubená kola. Nem�ní-li se po�et otá�ek 

hnacího h�ídele, �íkáme takovému p�evodu vázaný. Je to nap�. p�evod �et�zový a p�evod 

ozubenými Koly. U ostatních P�evod� (�emenový, lanový, t�ecími koly apod.) m�že 

po�et otá�ek hnaného h�ídele mírn� kolísat vlivem r�zných okolností, nap�. klouzáním 

�emene na �emenici, prokluzováním t�ecího kola apod. Takovému p�evodu �íkáme t�ecí 

( silový ).  

4.2 P�evody t�ecí

4.2.1 P�evody klínovými �emeny

Místo plochých �emen� se používá stále více klínových �emen�. Pohyb a síla 

se p�enášejí z hnací �emenice na hnanou jedním nebo n�kolika klínovými �emeny. 
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Klínové �emeny jsou r�zných druh�; rozlišujeme je podle materiál� použitých 

k výrob� �emen�, podle zp�sob výroby a ur�ení v provozu. Klínový �emen se skládá z 

kordové tkaniny nebo z kordových provazc�, které p�enášejí tažnou sílu a jsou uloženy 

v n�kolika vrstvách nad sebou, z pryžové vložky,která obepíná celou kordovou �ást, a z 

jednoho nebo dvou textilních obal� napušt�ných pryží, které chrání kordovou a 

pryžovou �ást proti vn�jším mechanickým i chemickým vliv�m.Všechny t�i �ásti se 

spole�n� vulkanizují. Pohon klínovými �emeny má tyto výhody: je nehlu�ný,má 

elastický záb�r, minimáln� namáhá ložiska a h�ídele, tém�� nevyžaduje obsluhy, má 

velkou ú�innost a možnost volby velkého p�evodu. 

4.2.2 P�evod t�ecími koly 

T�ecími koly se p�enášejí menší výkony na malé vzdálenosti os h�ídel�. P�itom 

osy h�ídel� mohou být rovnob�žné,nebo r�znob�žné. P�evodový pom�r je bu� stálý, 

nebo prom�nlivý. Mají-li se p�enášet malé obvodové síly, použijeme kotou�� kovových, 

nap�. ze šedé litiny, z bronzu apod. Jde-li o v�tší obvodové síly, obkládáme v�nce kol 

materiály s velkým sou�initelem t�ení, nap�. k�ží, korkem, pryží apod., nebo použijeme 

kotou�� s klínovými výstupky a drážkami.  

4.3 P�evody vázané

4.3.1 P�evody �et�zy

	et�zový p�evod se liší od všech dosud popsaných p�evod� tím,že jeho 

p�evodový pom�r je stálý. Z jednoho �et�zového kola se p�enáší �et�zem pohyb a síla na 

druhé (hnané) �et�zové kolo. M�že p�enášet velké kroutící momenty z jednoho h�ídele 

na druhý i p�i malém po�tu otá�ek. H�ídele musí být rovnob�žné a kola namontována v 

jedné rovin�. 

�et�zy d�líme na:  

• �lánkové  

• kloubové  

• zubové  

• speciální 

4.3.2 P�evody ozubenými koly

Ozubenými koly m�žeme p�enášet velké kroutící momenty z jednoho h�ídele 

na druhý i p�i malém po�tu otá�ek. Ozubeným p�evodem dosáhneme stálého 
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p�evodového pom�ru. Zuby jednoho kola zapadají do mezer druhého kola, boky zub� se 

o sebe opírají, a tím p�enášejí sílu. P�i zna�n� rozdílných pr�m�rech nazýváme malé 

kolo pastorek. Ozubená kola, která spolu zabírají tvo�í soukolí. 

5. Spojky [13]

H�ídelové spojky jsou montážním celkem p�evodového za�ízení stroj�. Slouží 

k trvalému nebo do�asnému spojení nebo rozpojení h�ídelí beze zm�ny jejich 

vzájemného smyslu otá�ení a p�evodového pom�ru a k p�enosu to�ivého momentu. 

Všeobecn� se h�ídelová spojka skládá z �ásti hnací, hnané a spojovací, tvo�ené strojními 

sou�ástmi nebo i jinými látkami (nap�. kapaliny, prášek, magnetické pole), které 

p�enášejí to�ivý moment z hnací �ásti na hnanou �ást. 

5.1 Neovládatelné spojky:

• Nepružné spojky  

• Vyrovnávací spojky  

• Pružné spojky  

• Spojky s kovovými �leny 

• Spojky s nekovovými �leny  

5.2 Ovládané spojky: 

5.2.1 Výsuvné spojky

T�ecí spojky:  - Kuželové pro jmenovitý to�ivý moment 

                   - Kotou�ové spojka zajiš�uje plynulý rozb�h hnaného h�ídele 

                     - Lamelová p�enáší velké to�ivé momenty 

5.3 Samo�inné mechanické spojky

a)Rozb�hové spojky  

b)Volnob�žné spojky  

c)Pojistné spojky 
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6. Brzdy [13]

Brzdy slouží ke snižování rychlosti nebo k zastavení pohybu t�les, též mohou 

zajiš�ovat jejich klidovou polohu. P�i �innosti brzd se snižuje pohybová energie 

posuvných a rota�ních hmot a m�ní se v tepelnou energii. 

6.1 Podle zp�sobu dosažení brzdového ú�inku jsou brzdy: 

– mechanické, ú�inek se dosahuje silovým stykem, tj. smykovým t�ením  

- proudové, využívají vnit�ního t�ení tekutin 

– elektrické, využívají vzájemného p�sobení magnetických polí statoru a rotoru 

brzdy  

6.2 Rozd�lení brzd
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7. KONSTRUK�NÍ NÁVRH A PEVNOSTNÍ KONTROLA 
NAVIJÁKU

Cílem mé bakalá�ské práce je navrhnout naviják na p�ibližovaní d�eva p�ípojný 

za traktor. Zvolil jsem traktor zna�ky Zetor, typ ZETOR PROXIMA POWER, dle n�j 

jsem volil p�ípojné rozm�ry navijáku. P�ipojení navijáku je zprost�edkováno pomocí 

zadního t�íbodového záv�su.  

Obrázek 7.1 Pohled na zadní �ást navijáku bez umíst�ní lana 

Naviják je konstruován, aby splnil vstupní a výstupní parametry. Vstupními 

parametry rozumíme otá�ky hnacího vývodového h�ídele traktoru  (540 nebo 1000) 

min-1. Otá�ky jsou p�enášeny pomocí kloubového h�ídele, který je p�ipojen na vstupní 

h�ídel p�evodovky.  

Abychom splnily výstupní parametry jimiž jsou pr�m�rná rychlost navíjení 1 

m.s-1 a maximální tažná síla v lan� 50 kN, musíme zp�evodovat vstupní otá�ky. Proto 

vybírám z katalogu firmy stromag s.r.o. kuželovou p�evodovku s p�evodem 1:9 [1].  

Obrázek 7.2 Pohled na p�ední �ást navijáku   
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Jelikož pot�ebuji p�enést kroutící moment a otá�ky na navíjecí buben, který se 

nachází konstruk�n� nad p�evodovkou, konstruuji ozubený p�evod k vyrovnání 

výškového skoku. Kuželová p�evodovka nám zp�evoduje otá�ky na výslednou hodnotu, 

z toho d�vodu volím p�evodové �íslo ozubeného soukolí 1:1 [1].  

K odpojení navíjecího bubnu od p�evodového mechanismu volím vhodnou 

spojku, která nám zaru�í snadnou ovladatelnost p�i navíjení lana. Z toho d�vodu volím 

spojku spole�nosti stromag s.r.o., jedná se elektromagneticky ovládanou  spojku.  

Na bubnu je za�azena pásová brzda, sloužící k brzd�ní a také k jišt�ní bubnu 

p�i p�eprav� p�itáhnutého d�eva k navijáku.  

Obrázek 7.3 Úplná stavební struktura navíjecího mechanismu 

Na navijáku se nacházení dv� oto�né kladky sloužící k p�enosu lana a zlepšení 

tažného procesu. Celá orgánová struktura navíjecího mechanismu je uložena ve 

sva�ovaném t�lese navijáku, kde sva�ovacím materiálem jsou ty�e �tvercového pr��ezu. 

Celá konstrukce je obalena plechy, p�ichycenými pomocí šroub� k rámu.     

7.1 Volba ocelového lana [8] [9] [13]

Známé parametry: 

Maximální tažná síla v lan� FL = 50 [kN] 

Pr�m�rná rychlost navíjení v = 1 [m.s-1] 
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Délka lana navinutá na bubnu navijáku L = 70 [m] 

Volba koeficientu bezpe�nosti kp

Dle �SN 27 0100 a �SN 12927-2 je koeficient bezpe�nosti pro tažná lana 

lanových drah kp = ( 3,8 - 4,2 ) [1] kp = 4,1 [1] 

U výpo�tu základních parametr� tažných lan po�ítáme jen s ohledem na 

statické namáhání, ostatní zp�soby namáhání ( ohyb, krut, dynamické síly ) 

neuvažujeme. 

Volím vyšší hodnoty vzhledem k minimalizaci pr�m�ru lana  �m = 2160 MPa 

Pot�ebný nosný pr��ez tažného lana: 

Lk

Fk
S

pm

L

..0095,0

.

−
=

σ
 [mm2] (7.1) 

03,95
70.1,4.0095,02160

50000.1,4
=

−
=S  [mm2] 

kde       S ….....   nosný pr��ez lana [mm2] 

FL …….maximální tažná síla v lan� [N] 

�m …..   jmenovitá pevnost drát� lana [N.mm-2] 

kp ……..po�áte�ní bezpe�nost lana, zvolená podle bezpe�nostního p�edpisu [1] 

L …….. délka lana [m] 

0,0095 .. hodnota zohled�ující hustotu lana [1] 

Nosnost lana:

Z pr��ezu lana S ur�íme pot�ebnou nosnost lana N

mSN σ.=  [kN] (7.2) 

26,2052160.03,95 ==N  [kN] 

kde     N…….nosnost lana [kN] 

  

Dle hodnoty pot�ebné nosnosti vybírám z katalogu ( viz. P�íloha 1 ) ocelové 

lano 6x25 Filler – IWRC Compacted ( 1+6+6F+12) o vn�jším pr�m�ru 14 mm a 
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jmenovité pevnosti drát� 2160 MPa. Lana s ocelovou duší jsou ve srovnání s 

konven�ními lany odoln�jší v��i stla�ení, mají v�tší kovový pr��ez a proto vyšší 

únosnost. Jsou velmi dob�e odolné v��i ot�ru a mají výrazn� vyšší životnost jako lana s 

konven�ními prameny. Nejv�tší uplatn�ní nacházejí v lesním hospodá�ství p�i 

p�ibližování d�eva ( nástavby traktor� a lanovky). [16] 

Kontrola po�áte�ní skute�né bezpe�nosti 

LF

N
k

tL

S .ρ+
=  [1] (7.3) 

5,4
70.907,050000

223300
=

+
=Sk  [1] 

kde  �t …..     délková hustota lana [kg.m-1] 

   ks …….. skute�ná bezpe�nost lana, zvolená podle bezpe�nostního p�edpisu  [1] 

7.2 Základní návrh bubnu [10] [8]

Volba minimálního pr�m�ru bubnu dle �SN 271820 

Minimální pr�m�r bubnu 

dD bb .min α=  [mm] (7.4) 

30814.22min ==bD  [mm] 

kde �b .….. sou�initel závislý na druhu skupiny bubn� [1] 

Volím dle normalizované �ady pr�m�r� bubnu Db = 315 mm  

Drážky bubnu a stoupání 

Dle �SN 27 1820 ode�tu rozm�ry z tabulky této normy. 

Obrázek 7.4 �ez drážky bubnu s lanem [10] 
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r = 7,5  [mm]  d = 14  [mm]    tB = 16 [mm] 


 = 4   [°]  r1 = 2  [mm]  Db = 315 [mm] 

D1 = 301  [mm] 

Po�et závit� z lana 

2
.

+=
Db

L
z

π
 [1] (7.5) 

74,722
315,0.

70
=+=

π
z  [1] 

kde z……po�et závit� na bubnu  [1] 

Volím 4 navíjecí �ady na bubnu. To znamená, že budou nad sebou navinuty 4 

�ady lana. 

Po�et závit� z lana v první �ad� bubnu 

19,18
41 ==
z

z  [1] (7.6) 

kde  z1…….po�et závit� v první �ad� bubnu [1] 

 4 ……..navíjecí �ady lana na bubnu 

volím 18 závit�

Délka závit� lana na bubnu 

BBZ tzM .1=  [mm] (7.7) 

28816.18 ==BZM [mm] 

kde MBZ……délka závit� na bubnu [mm] 

tB……… rozte� drážek bubnu [mm] 

Výpo�et vn�jšího pr�m�ru bubnu  

( )[ ]
2.1000

)25.(.25.

d

bMbD
L BZ −−−

=
π

 [m] (7.8) 
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2
bDD

b
−

=  [mm] (7.9) 

2

315−
=

D
b  [mm] 

( )[ ]
214.1000

)25.(288.25.
70

−−−
=

bbDπ

kde    d …… pr�m�r lana [mm] 

DB ….. navíjecí pr�m�r bubnu [mm] 

L …… délka lana [m] 

MBZ …… vnit�ní ší�ka bubnu [mm] 

D ……. pr�m�r bubnu [mm]  

Dle výše uvedených vzorc� vypo�ítáme že pr�m�r D = 440 [mm] 

Tlouš�ka st�ny bubnu 

14== dsb [mm]  (7.10) 

�

Obrázky 7.5 Hrubý navíjecí buben 
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7.3 P�ichycení lana k bubnu [11]

Provedeme pomocí tzv. p�íložek uchycením lana k obvodu bubnu. Rozm�ry 

p�íložek jsou uvedeny podle �SN 02 2736. 

Obrázek 7.6 Schéma uchycení lana [11] 

Dle technické normy �SN 02 2736 volím základní rozm�ry uložení p�íložek. 

Jedná se o rozm�ry, které vycházejí z pr�m�ru lana. 

a = 60 [mm]   bp = 50 [mm]   c = 15 [mm]   dp1 = 18 [mm]  

dp = M16   e = 38 [mm]   f = 15 [mm]   r = 2 [mm] 

7.4 Pevnostní výpo�et bubnu [9]

Lano navinuté na bubnu zp�sobí krutová, ohybová a tlaková nap�tí na plášti 

bubnu. Výpo�et se provádí pouze p�ibližným zjišt�ním tlouš�ky st�n a �el bubnu, 

protože vyvolaná nap�tí se zjiš�ují složit�. 

Nap�tí plášt� bubnu vyvolané vn�jším p�etlakem 

B

L
bd

tsb

F

.
.5,0=σ  [MPa] (7.11) 
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61,111
16.14

50000
.5,0 ==bdσ  [MPa] 

Kde �bd……..nap�tí plášt� bubnu vyvolané vn�jším p�etlakem [MPa] 

  

Ohybové nap�tí plášt� bubnu 

4 62 .

1
..96,0

Bb

Lbo
tD

F=σ  [MPa] (7.12) 

26,42
16.315

1
.50000.96,0 4

62
==boσ  [MPa] 

kde �bo……..ohybové nap�tí plášt� bubnu [MPa] 

Kombinované nap�tí plášt� bubnu 

�bd = 111,61 MPa, �bo = 42,26 MPa 

bobdb σσσ +=  [MPa] (7.13) 

87,15326,4261,111 =+=bσ [MPa] 

kde �b………kombinované nap�tí plášt� bubnu [MPa] 

Ur�ení max. dovoleného nap�tí 

Buben bude vyroben z ocelové trubky bezešvé tvá�ené za tepla dle �SN 42 

5715. Z materiálu 11 523, kde mez kluzu Re = 333MPa. Jedná se o konstruk�ní ocel 

vhodnou ke sva�ování. Používá se u trubkových sva�ovaných strojních sou�ástí 

namáhaných staticky a dynamicky. [2]  

Bezpe�nost na mezi kluzu  kpB = 2 [1] 

pB

dov
k

Re
=σ  [MPa] (7.14) 

5,166
2

333
==dovσ [MPa] 

dovb σσ � (7.15) 
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kde �dov…….   dovolené nap�tí v tahu [MPa] 

Re ……….mez pevnosti kluzu [MPa] 

  

153,87 [MPa] < 166,5 [MPa] ……….. tlouš�ka bubnu vyhovuje

7.5 Návrh kladky [10]

�

Minimálního pr�m�r kladek 

22414.16.min === dD kk α  [mm]  (7.16) 

kde �k ….. ….. sou�initel závislý na druhu kladky [1] 

Dkmin……minimální pr�m�r kladky [mm] 

Volím dle normalizované �ady pr�m�r� kladek Dk = 250 [mm] 

Dle normy �SN 27 1820 jsem ur�il ostatní rozm�ry kladky viz. obr. 

Výrobní výkres kladky je uveden v p�íloze. �12 

�

Obrázek 7.7 Hlavní rozm�ry kladky 
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7.6 Schéma hrubé orgánové struktury [7] [3]

Obrázek 7.8 Schéma p�evodového ústrojí  

FL = 50 [kN] , v = 1 [m.s-1 ] , n1 = 540 [min-1 ] 

Obvodová rychlost  

3
3

r

v
=ω  [rad.s-1] (7.17) 

35,6
1575,0

1
3 ==ω  [rad.s-1] 

kde  �3……obvodová rychlost bubnu [rad.s-1] 

r3 ….. polom�r navíjecího pr�m�ru bubnu [m] 

v…….pr�m�rná rychlost navíjení lana [m.s-1] 

Navíjecí výkon  

vFP L .3 =  [kW] (7.18) 

501.503 ==P  [kW] 
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kde P3…….navíjecí výkon bubnu [kW] 

FL…….maximální tažná síla [kN] 

Otá�ky bubnu 

π

ω

.2

.60 3
3 =n  [min-1] (7.19) 

64,60
.2

35,6.60
3 ==

π
n  [min-1] 

kde n3……..otá�ky bubnu [min-1] 

Kroutící moment bubnu p�i navíjení rychlostí 1 m.s-1

3

3
3

ω

P
Mk =  [Nm] (7.20) 

7874
35,6

50000
3 ==Mk  [Nm] 

kde Mk3……kroutící moment bubnu [Nm] 

Celkový p�evodový pom�r 

3

1

n

n
ic =  [1] (7.21) 

91,8
64,60

540
==ci  [1] 

kde ic…….celkový p�evodový pom�r [1] 

n1……vstupní otá�ky vývodového h�ídele traktoru [min-1] 

Volím celkový p�evodový pom�r ic = 9 [1] tím pádem bude ozubený p�evod  io = 1 [1] 

Kroutící moment na výstupní h�ídele kuželové p�evodovky 

21

3
2 .... sspLi

Mk
Mk

ηηηη
=  [Nm] (7.22) 

04,8466
98,0.95,0.98,0.999,0.1

7874
2 ==Mk  [Nm] 
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kde    io …… p�evodové �íslo p�evodu ozubenými koly [1] 

�L ….. ú�innost ložisek [%] 

�p …... ú�innost p�evodu [%] 

�s12 …. ú�innost spojek [%] 

Mk2….kroutící moment na výstupu z p�evodovky [Nm] 

Výkon na výstupní h�ídeli p�evodovky 

30

.. 22
2

nMk
P

π
=  [kW] (7.23) 

8,53
30

64,60..04,8466
2 ==

π
P  [kW] 

n3 = n2 [min-1] 

kde P2……..výkon na výstupu z p�evodovky [kW] 

n2……...otá�ky na výstupu z p�evodovky [min-1] 

Kroutící moment vstupní h�ídele p�evodovky 

pLpi

Mk
Mk

ηη ..
2

1 =  [Nm] (7.24) 

83,960
98,0.999,0.9

04,8466
1 ==Mk  [Nm] 

kde Mk1…..kroutící moment vstupního h�ídele p�evodovky [Nm] 

ip ….. p�evodové �íslo kuželové p�evodovky [1] 

Vstupní výkon navijáku 

30

.. 11
1

nMk
P

π
=  [kW] (7.25) 

33,54
30

540..83,960
1 ==

π
P  [kW] 

kde P1……..výkon na vstupním h�ídeli p�evodovky [kW] 
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7.7 Volba p�evodovky [17]

Obrázek 7.9 Kuželová p�evodovka [17] 

Dle výše vypo�tených dynamických parametr� jsem vybral z katalogu firmy 

stroma s.r.o. vhodnou p�evodovku. Volba p�evodovky viz. p�íloha �. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Výsledná volba p�evodovky dle p�íloh má zna�ení charakterizující o jaký typ 

p�evodovky se jedná. Moje p�evodovka má ozna�ení  P-H-A-9035-R-2 ( W-RL-9 )   

Obrázek 7.10 Vnit�ní mechanismus kuželové p�evodovky [17] 
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7.8 Volba p�írubové spojky (spojka 1) [6]

Obrázek 7.11 P�írubová spojka [6] 

Výchozí kroutící moment p�i volb� p�írubové spojky Mk2 = 8466,04 

Nm.Výb�r spojky je provád�n z katalogu firmy PSP Pohony s.r.o. viz. p�íloha �. 8 a �.9. 

Volím spojku velikosti 1,5. 

Spojka VPS se skládá ze dvou náboj�, z pružin a ze snadno odnímatelného 

dvojdílného krytu, který je nalícován nebo st�ed�n na jednom z náboj� a tvo�í nádrž na 

mazivo. Obvod kotou�e je opat�en podélnými drážkami, ve kterých je vložena hadovit�

vinutá ocelová pružina, p�enášející obvodovou sílu. Vypadnutí pružiny z drážek vlivem 

odst�edivé síly brání ocelový kryt. 

7.9 Návrh ozubeného p�evodu [3]

Pomocí generátoru ozubených v PC programu Inventor 2011 jsem navrhl 

ozubený p�evod �elními ozubenými koly.  

Obrázek 7.12 Schéma záb�ru ozubeného soukolí 
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Jedinými vstupními parametry, které známe jsou p�enášený kroutící moment, 

p�evodový pom�r a rozte� ozubených kol. Podle t�chto vstupních hodnot volím scéná�

návrhu.  

Obrázek 7.13 Zadání rozm�rových hodnot ozubení 

Následuje volba materiál� ozubených kol a metoda pevnostního výpo�tu. 

Obrázek 7.14 Zadání výkonových hodnot ozubení a materiál�

Dle výše uvedených pevnostních výpo�t� jsem navrhl �elní ozubená kola, která 

vyhovují vstupním parametr�m ( výkon, otá�ky, krouticí moment ).  
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Obrázek 7.15 Rozm�ry ozubeného kola 

7.10 Elektromagnetická lamelová spojka (spojka 2) [19]

�

Obrázek 7.16 Elektromagnetická lamelová spojka [19]

Ke snadnému p�erušení pohybu mezi bubnem a p�evodovým mechanismem 

jsem vybral z katalogu spojku. Jedná se o elektromagnetickou lamelovou spojku, která 

je snadno ovládatelná pomocí spína�e. Energie pohán�ná spojku je p�ivedena ze zdroje 

el. energie umíst�ného na zadní stran� traktoru. Dle vstupních parametr� volím 
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z katalogu nacházejícího se v p�íloze �. 10, optimální spojku. Vybral jsem spojku typu 

EKE 530S. 

Obrázek 7.17 P�íklad uložení elektromagnetické lamelové spojky [19] 

�

7.11 Pásová brzda [13]

Pracuje na principu vláknového t�ení. Pásové brzdy se používají u rypadel , 

zdvihacích za�ízení a dalších strojních za�ízení. V d�sledku t�ení vznikajícího 

p�itla�ením pásu na obvod bubnu je ovládací síla F2 menší než síla p�sobící na rám 

F1.Vzhledem k velkému úhlu opásání mají pásové brzdy v�tší ú�inky než �elis�ové. 

Brzdný ú�inek závisí na sm�ru otá�ení bubnu. [20] 

Obrázek 7.18 Schéma manuální pásové brzdy [20] 
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Volba t�ecího materiálu  

Z katalogu firmy Ferdo s.r.o. volím povlakový materiál nanesený na povrchu 

bubnu a pásu brzdy. Jedná se o velmi kvalitní materiál s vysokým sou�initelem t�ení a 

je odolný na vysokou teplotu p�i procesu brzd�ní. 

FERODO DS3000

- Sou�initel t�ení    f = 0,6 [1] 

- Dovolený tlak    pa = 2,5 [MPa] 

- Dovolená provozní teplota  t1D = 700 [°C] 

- Dovolená krátkodobá teplota  t2D = 900 [°C] 

Úhel opásání volím � = 270° což je 4,71 [rad]. Síla Fr, kterou vyvolává �lov�k 

obsluhující za�ízení je 150 [N]. 

Volím rozm�ry brzdné páky,kterou ovládáme brzdu  

g = 50 [mm], h1 = 790 [mm] 

Výpo�et síly F2: 

0.. 12 =− hFgF r (7.26) 

g

hF
F r 1

2

.
=  [N] 

2370
50

790.150
2 ==F  [N] 

kde F2…….. ovládací síla pásu  [N] 

Fr………síla vyvolaná �lov�kem [N] 

Výpo�et síly F1: 

φ.

2

1 fe
F

F
= (7.27) 

2
.

1 .FeF f φ=  [N] 

400062370.71,4.6,0
1 == eF  [N] 

kde F1…….síla p�sobící na spojení pásu s rámem [N] 
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f………sou�initel t�ení povrchových materiál� brzdy [1] 

�………úhel opásání brzdy [rad] 

Výpo�et brzdného bubnu D 

2
).( 213

pD
FFMk −=  [Nm] (7.28) 

( )
2.

21

3

FF

Mk
D p

−
= [mm] 

( )
43,4182.

237040006

7874
=

−
=pD  [mm] 

Dle výpo�tu volím brzdný pr�m�r Dp = 420 mm 

Výpo�et ší�ky pásu 

p

a
DB

F
p

.

.2 1=  [MPa] (7.29) 

pa Dp

F
B

.

.2 1=  [mm] 

2,76
42,0.2500000

40006.2
==B  [mm] 

kde B………ší�ka pásu brzdy [mm] 

pa………dovolený tlak v kontaktních plochách brzdy [MPa]

Ší�ku pásu volím B = 80 mm 

7.12 Finální návrh navíjecího bubnu

Schéma sva�ence bubnu je zobrazeno bez otvor� pro umíst�ní ložisek. 

Sva�enec je složen s n�kolika �ástí jimiž jsou pravé �elo p�ípojné k elektromagnetické 

spojce, st�ední �ást vycházející z hrubého návrhu bubnu a levé �elo na n�mž je umíst�na 

brzdná plocha pásové brzdy. 
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Obrázek 7.19 �ez finálním sva�encem bubnu bez otvor� pro ložiska 

�

7.13 Kontrola svar� bubnu [5]

�

Obrázek 7.20 Kontrola svar� na polom�ru 143,5 mm 

�
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Obrázek 7.21 Kontrola svar� na polom�ru 157,5 mm 

�

�

Obrázek 7.22 Kontrola svar� na polom�ru 210 mm 

Dle výše uvedených kontrolních výpo�t� svar� jsou všechny svary navíjecího 

bubnu vyhovující. 
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7.14 Konstruk�ní návrh h�ídelí 

Horní h�ídel ( z �elního pohledu sestavy )

P�i konstruování horní h�ídele máme n�kolik omezujících parametr� jimiž jsou 

z d�vodu montáže délkové rozm�ry h�ídele. Tyto omezení jsou zobrazeny na obrázku 

7.24 jako konkrétní �ísla. Obecnou formou jsou rozm�ry, které budeme dimenzovat. 

Pr�m�r d1 je prakticky nejmenší rozm�r h�ídele, jsou zde umíst�ny hlavní nosná 

ložiska.  Pr�m�r d2 je ur�en pro p�enos kroutícího momentu ozubených kol, tento 

moment p�enášíme pomocí spojení drážek s t�snými pery.  

Na pr�m�ru d3 je nasazena elektromagnetická spojka. Pr�m�r d3 je dán 

konstrukcí spojky, která spl�uje specifikace p�enášeného kroutícího momentu. Hrubý 

rozm�r d2 po�ítám z pevnostní podmínky namáhání v krutu, dále ve výpo�tu pokra�uji 

dimenzováním pera a zp�tné vazby se zm�nou pr�m�ru d2.  

Ostatní pr�m�ry h�ídele volím intuitivn�. Model hrubého návrhu h�ídele 

kontroluji pomocí generátoru h�ídelí v aplikaci inventor 2011. Dle výsledk� kontroly 

podle redukovaného nap�tí HMH, p�istupuji k optimalizaci rozm�r�. 

�

�

Obrázek 7.23 Hrubý návrh horního h�ídele 

�

   Na výše uvedeném obrázku jsou uvedeny omezující rozm�ry, které se musejí 

v d�sledku montáže zachovat. Ložiska jsou umíst�na na pr�m�rech d1, d4, d6, d8, 

návrh pera provádím  na pr�m�ru d2. Ostatní rozm�ry volím libovoln� v souladu 

s ohybovým nap�tím a montáží. Pr�m�r d3 je roven 140 mm. 
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Návrh spojení t�sným perem na pr�m�ru d2 [7] [1]

Dkk ττ ≤ (7.30) 
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kde  �k …….  nap�tí v krutu [MPa] 

   �Dk ……dovolené nap�tí v krutu [MPa] 

d2…….    pr�m�r h�ídele pro uložení ozubeného kola [mm] 

e

e

Dk
k

R⋅
=

577,0
τ (7.32) 

24,94
5,1

245577,0
=

⋅
=Dkτ

  
[MPa] 

kde ke…….koeficient bezpe�nosti h�ídele [1] 

Materiál volím konstruk�ní uhlíkovou ocel 11500, která má mez kluzu v tahu 

Re = 245 MPa. Podle výše uvedených hodnot vyplývá, že nejmenší pr�m�r h�ídele je 76 

mm. [12] 

Návrh spojení t�sným perem na pr�m�ru d2 [14] 

Dle normy �SN 02 2562 volím normalizované spojení t�sným perem. Jelikož 

nás omezuje délka válce, aplikujeme výpo�et za zjišt�ním po�tu per.  
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Obrázek  7.24 P�sobící síly a rozm�ry pera  [14] 

Pr�m�r h�ídele d2 volím 130 [mm]. 

Rozm�ry  t�sného pera 

b = 36 [mm], h = 20 [mm], t = 12,3 [mm],  t1 = 7,7 [mm] 

Síla p�sobící na drážku v náboji 
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22
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3
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=

� J����K�
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2

13,0
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2 =
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=pF
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kde F2p ……….síla p�sobící na drážku v náboji [N] 

t1 …………hloubka drážky v náboji [mm] 

Ú�inná délka pera: 

Pot�ebná délka pera l je 80 [mm]. 

Výpo�et ú�inné délky pera 

bll −=´ [mm] (7.34)

443680´ =−=l [mm]

kde l´……..ú�inná délka pera [mm] 

l………pot�ebná délka pera [mm] 

b………ší�ka pera [mm] 
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Kontrola pera na otla�ení 
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Kontrola pera na st�ih 

DSS ττ ≤ (7.40) 

[ ]N
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M
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(7.41)

[ ]N46,121138

2

13,0
7874

==SF
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[ ]MPa30
3.036,0080,0

46,121138
≤
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kde Fs……..st�ížná síla [N] 

�S ………nap�tí ve st�ihu [MPa] 

�Ds……..dovolené nap�tí ve st�ihu, �ds = 30 [MPa] 

[ ]MPa3002,14 ≤ …………. vyhovuje
  

PERO 36e7 ×  20 ×  80 �SN 02 2562 

Volba pr�m�r� pro okrajová nosná ložiska d1, d8. Vybírám pr�m�r v�tší než je 

minimální pr�m�r h�ídele vypo�tený dle nap�tí v krutu. d1 = d8 = 80 [mm] dle t�chto 

rozm�r� volím jedno�adá vále�ková ložiska LOŽISKO NU 216 �SN 02 4670. [15] 

Ur�ení pr�m�r� d4 až d7 

D4 = 130 [mm] – LOŽISKO NU 6226 �SN 02 4670 

D5 = 129 [mm] 

D6 = 85 [mm] – LOŽISKO NU 217 �SN 02 4670 

D7 = 84 [mm] 
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Kontrolní výpo�et za pomocí generátoru h�ídel� (program Autodesk inventor 2011) 

Obrázek 7.25 Vypo�ítané reakce RA a RB horního h�ídele 

Obrázek 7.26 Ideální pr�m�r horního h�ídele 
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Obrázek 7.27 Nejv�tší pr�hyb horního h�ídele 

7.15 Kontrola ložisek [4]

Volím ložiska v místech reakcí RA a RB

Základní údaje ložisek  

LOŽISKO NU 216 �SN 02 4670 

dl = 80 [mm], Dl = 140 [mm], Bl = 26 [mm], C = 91 500 [N], Co = 64 000 [N] 

Výpo�et reakcí v míst� B: 

Reakce po�ítám generátorem h�ídelí viz. obrázek �. 7.26 

FrB = 66 756,137 [N] 

Jelikož jsou ob� ložiska stejné velikosti a typu, kontroluji pouze místo s v�tší hodnotou 

radiálního zatížení. 

Dynamická únosnost ložiska RB: 

[ ]1.22,0;5,0 αctgYX ==

[ ]NYFXFP B

a

B

r

B

r ⋅+⋅= (7.43) 

[ ]N07,33378005,0.14,66756 =⋅+=B

rP   
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kde  x………sou�initel radiálního zatížení [1]  

y……….sou�initel axiálního zatížení [1] 

PrB ……ekvivalentní dynamické zatížení v bod� B [N] 

FrB…….radiální síla v bod� B [N] 

Trvanlivost ložiska v míst� B:

[ ]hod
60
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p
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h
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91500

64,6060

10 3
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6

10 =�
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�
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�
⋅

⋅
=B

hL

p = pro ložiska s �árovým stykem 10\3 [1] 

kde c………..dynamická únosnost ložiska [N] 

L
B

10h….   trvanlivost ložiska v bod� B [hod]  

Dolní h�ídel ( z �elního pohledu sestavy )

�

Obrázek 7.28 Hrubý návrh dolního h�ídele 

�
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Obrázek 7.29 Vypo�ítané reakce RC a RD 

�

�

Obrázek 7.30 Nap�tí v ohybu dolní h�ídel 

�
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Obrázek 7.31 Nejv�tší pr�hyb dolního h�ídele 

�

�

Obrázek 7.32 Maximální ohybový moment dolní h�ídel 

�

7.16 Kontrola ložisek [4]

Volím ložiska v místech reakcí RC RD
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Základní údaje ložisek [15]

RC  LOŽISKO NU 216 �SN 02 4670  

dl = 90 [mm], Dl = 160 [mm], Bl=30 [mm], C = 127 000 [N], Co = 91 500 [N] 

RD  LOŽISKO NU 216 �SN 02 4670  

dl = 80 [mm], Dl = 140 [mm], Bl=26 [mm], C = 91 500 [N], Co = 64 000 [N] 

Výpo�et reakcí v míst� C a D: 

Reakce po�ítám generátorem h�ídelí viz. obrázek �. 7.30 

FRC = 12 933 [N], FRD = 24 465 [N]  

Dynamická únosnost ložiska RC: 
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[ ]NYFXFP C

a
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rP   

kde  PrC …… ekvivalentní dynamické zatížení v bod� C [N] 

FrC…….radiální síla v bod� C [N] 

Trvanlivost ložiska v míst� C:
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10h…. trvanlivost ložiska v bod� C [hod] 

Dynamická únosnost ložiska RD: 

[ ]1.22,0;5,0 αctgYX ==
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[ ]NYFXFP D

a
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rP

kde  PrD ……ekvivalentní dynamické zatížení v bod� D [N] 

FrD…….radiální síla v bod� D [N] 

Trvanlivost ložiska v míst� D:
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8. ZÁV�R

V bakalá�ské práci jsem se zabýval problematikou p�ibližování d�eva. Cílem 

bylo navrhnout lanový naviják pro p�ibližování d�eva.  

Nejprve jsem popsal historii stahování a p�epravy d�eva, kde jsem se vývojem 

propracoval až k dnešním speciálním traktor� a lanovým naviják�. Poté jsem se za�al 

zaobírat stavební strukturou navijáku a ud�lal jsem si krátký rozbor druh� sou�ástí, 

které by mohl naviják obsahovat.  

Po stanovení orgánové struktury jsem p�istoupil k výpo�t�m jednotlivých 

prvk�. Nejprve jsem si vybral z katalogu vhodné tažné ocelové lano, které jsem 

podrobil kontrolním výpo�t�. Z pr�m�ru lana se dále vycházelo p�i dimenzování kladek 

a navíjecího bubnu. Jako zp�sob uchycení lana k bubnu jsem zvolil speciální p�íložky.  

Pro volbu a konstruování dalších sou�ástí struktury, jsem si musel vypo�ítat 

hlavní kinematicko dynamické parametry celkového mechanismu navijáku. 

V návaznosti na tyto parametry jsem vybral z katalogu p�evodovku a spojky. Jelikož 

jsem pot�eboval spojky na n�co umístit, tak jsem si na dimenzoval nosné h�ídele (horní 

a dolní). Tyto nám slouží nejenom jako nosné h�ídele t�chto element�, ale i jako 

p�enosný prvek kroutícího momentu a otá�ek.  

Pro zvýšení bezpe�nosti navijáku jsem navrhl pásovou brzdu s brzdnou 

plochou na osazení navíjecího bubnu. Z toho vyplývá, že buben je sva�en z n�kolika 

sou�ástí. Pro nosné h�ídele jsem vybral korektní vále�ková ložiska, která budou 

umíst�na do ložiskových domk�. Tím to spojením docílíme uchycení celého vnit�ního 

mechanismu na sva�ovanou konstrukci navijáku. Naviják je pokryt ochrannými plechy.  

V záv�re�né �ásti práce jsem provedl kontrolu svar� bubnu, kontrolu ložisek. 

Vlivem volby materiál� jednotlivých sou�ástí je v porovnání se sériov� vyráb�nými 

navijáky v�tších rozm�r�, byteln�jší konstrukce a s tím souvisí v�tší hmotnost navijáku. 

Proto bych ho doporu�il jako nástavbu pro traktory v�tších a st�edních rozm�r�.  

Navržený naviják má  individuální užití pro  sezónní práci v lese.    

�
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