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ABSTRAKT 

Cílem této práce je navrhnout konstrukci mobilní hydraulické štípačky pro zpracování 

dřevěné kulatiny v délkách do jednoho metru deseti centimetrů. Štípačka jako mobilní 

stroj, bude nesena v tříbodovém závěsu za traktorem. Štípačka bude poháněna 

hydraulickým okruhem traktoru. Teoretická část je zaměřena na rozdělení štípaček dle 

umístění hydraulického válce, pracovních mechanismů, pohonu, konstrukce a základní 

přehled strojů na trhu. V praktické části je řešena konstrukce hydraulické štípačky a 

ekonomické zhodnocení. 
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ABSTRACT 

The aim of this work is to propose the construction of mobile hydraulic splitter for pro-

cessing of wooden logs in lengths up to one meter ten centimeters. Splitter as a mobile 

machine will be carried in three-point hitch of the tractor. The splitter will be driven by the 

hydraulic circuit of the tractor. The theoretical part is focused on distribution of splitters 

according to the location of hydraulic cylinder, operating mechanisms, actuator, construc-

tion, and the basic list of machines on the market. The practical part is solved by construc-

tion of splitters and economic evaluation. 
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ÚVOD 

Dřevo se stále vyuţívá jako nejstarší palivo. Jeho zpracování se postupem času zjednodu-

šuje a těţká manuální práce je nahrazována stroji. Díky nim můţeme tuto činnost zjedno-

dušit, urychlit a provádět bezpečněji.  

Obecně je mnoho způsobů jak rozštípnout dřevo, jeden z nejzákladnějších je pomocí seke-

ry případně pomocí štípacích klínů. Štípání větších polen je obtíţnější a zabere mnoho času 

a práce. Proto můţeme tuto práci usnadnit a urychlit pomocí hydraulické štípačky. Funkcí 

a provedení hydraulických štípaček je stále víc, stejně jako uţivatelských nároků. Uţivatel, 

který má zájem o štípačku, by měl mít alespoň základní představu o jejím fungování kvůli 

správnému zvolení koncepce pro svoje vyuţití.  
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 HYDRAULICKÉ ŠTÍPAČKY 

1.1 Rozdělení podle umístění hydraulického válce 

Hydraulické štípačky můţeme rozdělit na tři skupiny a to na vertikální, horizontální a ští-

pací automaty. Kaţdé provedení má nějaké výhody, nevýhody a uplatnění. Jsou dva způ-

soby štípání a to, ţe se pohybuje klín proti nepohyblivé desce nebo deska proti nepohybli-

vému klínu. 

1.1.1 Vertikální 

Hydraulická štípačka ve vertikálním stavu je nejpouţívanějším provedením. Vyrábí se 

s velkým rozsahem štípacích sil. Její princip spočívá v tom, ţe hydraulický válec je umís-

těn ve vertikální poloze a pohybuje se klín proti pevně ukotvené desce. Touto konstrukcí 

stroj nezabírá prostor a je lépe skladovatelný. Maximální délka polen bývá kolem jednoho 

metru. Rychlost štípání závisí na výkonu hydraulického čerpadla, které můţe být umístěno 

buď na rámu štípačky, nebo přímo v traktoru. Podávání polen můţe být buď manuální, 

mechanické nebo hydraulické. Na obrázku (Obr. 1) můţeme vidět mechanické podávání, 

kdy dojde po rozštípnutí dřeva ke sjetí podávacího ramene dolů, kde na něj umístíme další 

kus a při zpětném chodu se rameno zvedne i s tím kusem a nemusíme ho pracně zvedat.  

 

Obr. 1: Hydraulická štípačka ve vertikálním provedení 
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1.1.2 Horizontální 

Hydraulická štípačka má hydraulický válec uloţen v horizontální poloze. Princip spočívá 

v tom, ţe poloţíme dřevo mezi pohyblivou desku a pevně uchycený klín, poté rozštípneme 

poleno a tím ho vytlačíme z pracovního. Toto provedení zabírá mnoho prostoru neţ u ver-

tikální štípačky. Nevýhodou je špatné skladování, pomalejší chod, špatná manipulace se 

štípačkou v terénu. Na obrázku (Obr. 2) můţeme vidět toto provedení s hydraulickým po-

dáváním dřeva, kdy se na rameno podavače umístí dřevní kulatina a pomocí hydrauliky ji 

zvedneme a překulíme do pracovního prostoru štípačky, kde dojde k rozštípnutí. U takto 

zvolené konstrukce je výhodou odebírání dřeva, kdy se po rozštípnutí kus dostane mimo 

pracovní prostor štípačky a obsluha můţe hned štípat další kus. 

 

Obr. 2: Hydraulická štípačka v horizontálním provedení 

1.1.3 Štípací automat 

Štípací automat je kombinací pily, hydraulické štípačky a dopravníkového pásu. Vyuţívá 

se hlavně v závodech, které prodávají štípanou dřevěnou kulatinu. Můţe mít dvojí prove-

dení, buď je napevno nainstalován na jednom místě, nebo můţe být mobilní. Pohon je nej-

častěji zajištěn elektromotorem, ale můţe být pouţitý i spalovací motor nebo připojení 

přímo na hydraulický okruh stroje. Pouţívá se zde vícebřitá štípací mříţ kvůli efektivnosti 

výroby, přes kterou uřezaný kus protlačí na dopravní pás. Na obsluhu stačí jeden člověk, 
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vše je řízeno z ovládacího panelu nebo můţe být i zcela automatizovaný, stačí jen umístit 

polena na podavač a automat si je sám zpracuje.  

 

Obr. 3: Štípací automat [1] 

1.2 Pracovní mechanizmus 

Důleţitou součástí celé štípačky je štípací klín. Klín by měl svojí velikostí odpovídat síle 

lineárního hydromotoru. Klíny můţou být buď duté, které jsou svařené z několika kusů, 

odlévané, kované nebo frézované. Klín můţe být s hydromotorem spojen pomocí čepu, 

pevně navařený nebo přišroubovaný.  

1.2.1 Jednobřitý štípací klín 

Vyuţívá se pro menší průměry dřevěných kulatin a především u štípaček s malou štípací 

silou kvůli menšímu odporu, ale můţeme ho pouţít i u silnějších štípaček. U vertikálních 

štípaček je vhodnější kvůli snadnějšímu odebírání zpracované dřevní kulatiny. Geometrie 

klínu můţeme zvolit podle druhu štípané dřevní kulatiny. U měkkého dřeva je vhodnější 

pouţívat klín s větším úhlem (rozšířený) a u tvrdého dřeva naopak s menším úhlem (úzký).  
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Obr. 4: Jednobřitý štípací klín úzký a rozšířený [2] 

1.2.2 Vícebřitý štípací klín 

Pouţívá se zejména u štípaček s větší štípací silou. Nejčastěji se setkáme s kříţovým štípa-

cím klínem u horizontálních štípaček a štípacích automatů. Tato konstrukce umoţňuje dře-

vo rozštípnout na čtyři části, takţe je to efektivnější neţ u jednobřitého klínu.  

 

Obr. 5: Vícebřitý štípací klín [3] 
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1.2.3 Štípací mříţ 

Pouţívá se hlavně na štípacích automatech, kde síla hydraulického válce je hodně veliká 

asi 12 – 40 tun. Je konstruována tak, aby se skrz ni protlačily polena určité velikosti za co 

nejkratší čas a v co největším mnoţství. Musí být zkonstruována z masivních částí oceli, 

aby nedošlo vlivem velkého tlaku působícího na mříţ k její deformaci. 

 

Obr. 6: Štípací mříž 

1.3 Pohonné jednotky 

Hydraulické štípačky můţou být poháněny různými pohony. Nejčastěji se pouţívá kombi-

nace elektromotoru a pohon vývodovou hřídelí. Různým provedením odpovídá také cena.  

1.3.1 Pohon elektromotorem 

Pohon elektromotorem patří k nejrozšířenějším pohonům. Většinou se pouţívá třífázový 

asynchronní elektromotor. Je pouţívaný jak u štípaček vertikálních, tak i horizontálních a u 

štípacích automatů. Výhodou pohonu elektromotorem oproti spalovacím je malá hlučnost a 

cena. Nevýhodou je dostupnost elektrické sítě. Proto je vhodný pro pouţití u domu nebo na 

chatě. Pokud chceme pohánět štípačku někde v lese, tak musíme volit jiný druh pohonu. 

Pro tento typ pohonu musí být na rámu nainstalované hydraulické čerpadlo a olejová ná-

drţ, čímţ se zvyšuje váha stroje. 
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Obr. 7: Pohon elektromotorem 

1.3.2 Pohon spalovacím motorem 

Pro pohon spalovacím motorem můţe být pouţit jak záţehový, tak vznětový motor. Se 

záţehovými motory se setkáme u menších štípaček pro běţné pouţití. Tento pohon je 

vhodný především do míst, kde není moţný ţádný jiný, například elektromotor nebo po-

mocí traktoru. Vznětové motory se vyuţívají u větších štípaček, které dosahují velkých 

štípacích sil. Nevýhody těchto pohonů jsou velká hlučnost, rozměry a hmotnost.  

 

Obr. 8: Pohon spalovacím motorem [4] 
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1.3.3 Pohon z vývodového hřídele traktoru 

Pohon je pouţíván u štípaček, které jsou konstruovány do tříbodového závěsu traktoru. 

Štípačka je poháněna přes vývodovou hřídel, která má buď 540 ot/min nebo 1000 ot/min. 

Přes vývodový hřídel je napojena na hydraulické čerpadlo, které je pevně uchyceno na rám 

štípačky. Rychlost a sílu štípačky můţeme ovlivnit správnou volbou čerpadla. Takto pro-

vedená konstrukce je stabilnější a můţou zde být větší štípací tlaky, protoţe výkon traktoru 

je proti elektromotoru nebo spalovacímu motoru vyšší.  

 

Obr. 9: Pohon z vývodového hřídele traktoru 

1.3.4 Pohon z hydraulického okruhu traktoru 

Je to nejjednodušší a nejlevnější konstrukce štípačky, kdy nemusíme pouţívat ţádný elek-

tromotor nebo spalovací motor a ani čerpadlo. Štípačka se hydraulickými hadicemi napojí 

přímo na hydraulický okruh traktoru pomocí rychlospojek nebo ji můţeme připojit 

k mobilní hydraulické stanici. Rám je díky absenci prvku jako jsou elektromotor, hydrau-

lické čerpadlo a olejová nadrţ lehčí a díky tomu se s ním lépe manipuluje. 
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Obr. 10: Pohon z hydraulického okruhu traktoru. 

1.3.5 Kombinace výše zmíněných pohonů 

Nejčastější kombinací pohonu štípačky je pohon pomocí elektromotoru a vývodového hří-

dele traktoru. U tohoto provedení jsou pouţity dvě hydraulické čerpadla, jedno je přimon-

továno k elektromotoru a druhé je zvlášť umístěno, aby jej bylo moţné spojit s traktorem 

vývodovým hřídelem. Toto provedení je drahé, ale má i svoje výhody a to například, ţe 

kdyţ není v dosahu elektrická síť, tak můţeme pouţít vývodový hřídel připojený k traktoru 

a naopak.  
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Obr. 11: Pohon elektromotorem a vývodovým hřídelem traktoru. 

1.4 Konstrukce hydraulické štípačky 

Podle pouţití je potřeba zvolit správný typ konstrukce. Rám štípačky musí být konstruován 

tak, aby nedošlo při štípání k jeho ohnutí nebo zlomení. Konstrukce můţou být buď nese-

né, na podvozku nebo pevně stojící. 

1.4.1 Konstrukce do trojbodu traktoru 

Tento typ konstrukce je nejčastějším provedením rámu štípačky za traktor. Díky jejímu 

provedení s ní můţeme lehce manipulovat a je při převozu stabilnější. Manipulace s touto 

konstrukcí je snadná, díky hydraulice traktoru si ji můţeme přizvednout a dopravit na ob-

tíţně dostupná místa. Můţe být provedena vertikálně (obr. 12) nebo horizontálně (obr. 13). 
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Obr. 12: Vertikální konstrukce. 

 

Obr. 13: Horizontální konstrukce. 
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1.4.2 Konstrukce s vlastním podvozkem 

Tuto konstrukci pouţíváme jak pro hobby, tak i pro profi štípačky. Můţeme je přemisťovat 

buď ručně, nebo pomocí jiného zařízení např. automobilu. U hobby štípaček je tato kon-

strukce řešena pomocí malých koleček umístěných na rámu štípačky. Se štípačkou můţe-

me snadno manipulovat především kvůli menší hmotnosti. U profi štípaček, které jsou těţší 

neţ hobby je konstrukce řešena vlastním podvozkem na který umístěná konstrukce štípač-

ky. Nevýhody jsou cena a velikost stroje. 

 

Obr. 14: Konstrukce s vlastním podvozkem. [5] 

1.4.3 Konstrukce pevná nepohyblivá 

Tento typ konstrukce je vhodný tam, kde se stroj denně pouţívá. Většinou je instalovaný 

na jednom místě, protoţe se nepředpokládá, ţe by se přemisťoval, příkladem jsou štípací 

automaty v závodech pro zpracování dřeva. Kvůli velkým rozměrům a hmotnosti je to nej-

vhodnější typ konstrukce. Rám je svařen ze silných profilů a můţe být pevně přišroubován 

k zemi pomocí šroubů.  
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Obr. 15: Pevná konstrukce. [6] 

1.5 Řízení toku kapaliny 

Nedílnou součástí kaţdé štípačky je hydraulický rozvaděč, který slouţí k řízení a usměrně-

ní toku kapaliny v obvodu, tak aby hydraulický válec konal příslušný pohyb. U hydraulic-

kých štípaček se pouţívají hydraulické rozvaděče šoupátkové. Můţeme je rozdělit podle 

počtu poloh na dvoupolohové, třípolohové nebo vícepolohové. Rozvaděče mají integrova-

ný pojistný ventil, který při překročení tlaku nad dovolenou mez přepustí kapalinu 

z tlakové větve do nádrţe, aby nedošlo k poškození stroje. 

Šoupátkové rozvaděče se uvádějí do činnosti změnou polohy šoupátka, které se pohybuje 

ve směru své podélné osy v těle, a tak odděluje nebo propojuje kanálky. Šoupátko se pře-

souvá pomocí ruční páky nebo pomocí elektromagnetů. Šoupátkové rozvaděče se vyrábějí 

v následujících variantách a to buď třípolohové s vratnou pruţinou a s aretací nebo dvou-

polohové s vratnou pruţinou nebo aretací. U štípaček se nejčastěji setkáme s třípolohovým 

rozvaděčem. Polohy rozvaděče jsou označeny jako 1-0-2, to znamená, ţe v poloze 1 a 2 

šoupátko přepouští kapalinu z čerpadla do hydraulického válce a ten koná pohyb v před 

nebo zpět a v poloze 0 kapalina volně proudí z čerpadla do nádrţe s kapalinou. Při zpětném 
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chodu hydraulického válce je moţnost aretace šoupátka rozvaděče v této poloze, kdy dojde 

po dojetí na koncový bod válce nebo dorazu ke zvýšení tlaku v okruhu a k přeskočení do 

polohy 0. [7] 

 

Obr. 16: Hydraulický rozvaděč. [7] 
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2 V PRAXI POUŢÍVANÉ ŠTÍPAČKY 

2.1 Vertikální štípačky 

2.1.1 Hobby vertikální štípačka 

Tyto štípače dřeva jsou vhodné pro krátkou, středně velkou i velkou kulatinu. Štípou dřevo 

o délce do 57, 82 a aţ 105 cm. Můţete zvolit vhodnou délku posunutím stolu do odpovída-

jící pozice. Díky výkonnému motoru jsou různé druhy dřeva snadno rozštípány. Pevná 

ocelová konstrukce odolná proti kroucení a hydraulický systém vyhovují nejpřísnějším 

technickým normám. Vysoce kvalitní lak zaručuje dlouhou ţivotnost. Standardním vyba-

vením štípače je pojezd s kolečky, který umoţňuje jeho mobilitu. [8] 

 Tab. 1: Technické parametry Scheppach HL 800. [8] 

Technické parametry:  

Typ štípače vetrikální 

Napětí 400 V 

Výkon 3500 W 

Max štípací tlak 8 t 

Max délka polena 104 cm 

Otáčky 1420 ot/min 

Max průměr polena 32 cm 

Hmotnost 115 kg 

 

 

Obr. 17: Vertikální štípačka Scheppach HL 800. [8] 
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2.1.2 Profesionální vertikální štípačka 

Hydraulická štípačka palivového dřeva KRPAN CV 14 je vyrobena v souladu s normami 

pro bezpečnost práce EU – ovládání oběma rukama, drţadla pro bezpečnou manipulaci s 

poleny, hydraulické hadice kryté ochrannou vrstvou. Štípačka dřeva KRPAN CV 14 je 

vybavena čtyřdílnou čepelí ve tvaru kříţe, širokým přídavným pracovním stolem a mecha-

nickým zdvihem polen. Štípačka má výměnné mosazné vodiče štípacího klínu a umoţňuje 

sníţení pístnice pro snadnější přepravu. Vysoce výkonná hydraulika má zásobník oleje v 

rámu štípačky, obsah oleje 30 l zabraňuje přehřátí v horkém počasí i při plné zátěţi. [9] 

 Tab. 2: Technické parametry Karpan CV 14. [9] 

Technické parametry:  

Motor: 400 V 

Výkon: 5,5 Kw 

Rozměr pístnice: 1050 mm 

Štípací délka: 640 - 1140 mm 

Štípací síla: 13 t 

Hmotnost: 417 kg 

 

 

Obr. 18: Vertikální štípačka Karpan CV 14. [9] 
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2.2 Horizontální štípačky 

2.2.1 Hobby horizontální štípačka 

Pokud rádi pouţíváte krb nebo pouţíváte dřevo na vytápění své chalupy nebo domku, hori-

zontální štípač na dřevo Scheppach HL 650 se Vám stane neocenitelným pomocníkem. S 

lehkostí naštípe i čerstvé dřevo rychlostí aţ 100 polen za hodinu. Pracuje tiše a na rozdíl od 

klasické sekery i naprosto bezpečně, protoţe obouruční ovládání stroje vylučuje jakoukoliv 

moţnost úrazu. [1] 

Stroj vyţaduje pouze minimální údrţbu, má kompaktní rozměry a díky zesíleným kompo-

nentům zubového čerpadla vyvine velmi vysoký tlak aţ 6,5 tuny, coţ je velmi výhodné při 

štípání tvrdších druhů dřeva. Má pojistku uvolnění polena při výpadku proudu a díky drţa-

dlům a kolům je také plně mobilní. Unikátní v této cenové kategorii je rovněţ vysoce kva-

litní štípací klín z kované oceli a velmi stabilní konstrukce, která zabraňuje kroucení stroje 

i při vyuţití maximálního provozního tlaku. Štípač je vybaven systémem VARIO, coţ v 

praxi znamená, ţe si můţete nastavit dráhu pístu podle délky polena a nemusíte tak pokaţ-

dé čekat, aţ se píst vrátí do nejzazší polohy. Dají se tak ušetřit aţ desítky procent času. 

Stroj se dodává s velmi praktickým podstavcem, který umoţňuje práci i v pohodlnější 

vzpřímené poloze. [1] 

  Tab. 3: Technické parametry Scheppach HL 650. [1]  

Technické parametry:  

Délka polena: 52 cm 

Objem olejové náplně: 2.4 l 

Otáčky: 2800 ot/min 

Průměr polena: 25 cm 

Příkon: 2200 W 

Rychlost štípání: 3 cm/s 

Rychlost zpět: 8 cm/s 

Štípací tlak: 6.5 t 

Typ motoru: 230V, 50Hz 
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Obr. 19: Horizontální štípačka Scheppach HL 650. [1] 

2.2.2 Profi horizontální štípačka 

Štípací tlak 32 t pro profesionální štípání kmenů, do 1,2 m délky, sériově s hydraulickým 

zvedákem polen a hydraulické přestavení štípacího kříţe, s vlastní hydraulikou, pohon 

traktory jiţ od 40 HP. Sériově dodáváno vč. podvozku pro provoz do 25 km/h. Unikátní 

posuv rozštípnutých velkých kusů zpět do štípacího ţlabu. [1] 

 Tab. 4: Technické parametry RHS 32 Z. [1] 

Technické parametry:  

Max. štípaná délka: 1200 mm 

Štípací síla: 32 tun 

Pohon: Traktor o výkonu min 40 HP 

Přepravní rozměry (DxVxŠ): 4400 x 1700 x 1950 mm 

Hmotnost: cca 1450kg 

 

Obr. 20: Horizontální štípačka RHS 32 Z. [1] 
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2.3 Štípací automaty 

Řezací a štípací automat BGU 385 EZ je strojem pro náročné zatíţení v kaţdodenním pro-

vozu výroby palivového dřeva. Stroj je z výroby standardně vybaven čtyřmi hydraulickými 

vývody pro napojení zásobníkového stolu (ideálně HZB 7500). Tento stůl je spřaţen s 

vstupním dopravníkem automatu, tzn. kláda je posouvána směrem k liště dopravníkovým 

pásem automatu i ozubeným válcem zásobníkového stolu, proto i zakřivené klády mohou 

být podávány bezobsluţně 1 osobou z centrálního ovládacího pultu automatu. Výhodou je 

moţnost ovládání oboustranného posunu v ose Y, tzn. směrem k ozubeným válcům. Stroj 

KSA 385 je vybaven plynule nastavitelným délkovým dorazem (200 – 550 mm) po jehoţ 

dosaţení je automaticky vypnut posun klády do stroje. Uříznutý kus dřeva spadne do štípa-

cího ţlabu, kde vyjíţdí beran, který dřevo protlačí přes robustní štípací mříţ, která je obou-

stranně uchycena v celkové konstrukci stroje. Rozštípnutý kus dřeva je transportován vý-

stupním výškově i stranově nastavitelným dopravníkem délky 4200 mm. [1] 

  Tab. 5: Technické parametry BGU 385 EZ. [1] 

Technické parametry:  

elektromotor: 7,5kW / 9,5kW 

napětí: 400 V, 32 A 

max. řezaný průměr: 37 cm 

délka polen: 20 - 55 cm 

zásoba oleje: 50l 

štípací síla: 9t 

předpokládaný výkon: 4 – 6 prost.m / hod 

délka výstupního dopravníku: 420 cm 

šířka výstupního dopravníkového pásu: 30 cm 

hmotnost: 875 kg 
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Obr. 21: Štípací automat BGU 385 EZ. [1] 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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3 CÍLE PRÁCE 

Cílem práce je navrhnout konstrukci mobilní hydraulické štípačky pro štípací sílu 20 tun a 

délku štípaného dřeva 1100 mm. Štípačka bude nesena v tříbodovém závěsu traktoru. Pro 

pohon bude pouţit hydraulický okruh traktoru. Řízení toku kapaliny bude pomocí hydrau-

lického rozvaděče P81-A2-G. 

Parametry: 

Průtok oleje z okruhu traktoru 

Q = 32 l.min
-1

 = 0,533.10
-3

  m
3
.s

-1 

Tlak ph = 15 MPa 

Štípací síla 

F = 20 t = 200 000 N 

Maximální rozměr štípaného dřeva 

lmax = 1100 mm 

3.1 Hydraulický válec 

Výpočet průměru pístu: 

   
 

 
 
   

    
    √

   

    
 √

        

    
         

Volím průměr pístní tyče d = 50 mm a délku l = 800 mm, materiál ČSN 41 2050 

Kontrola pístní tyče na vzpěr: 

Jedná se o třetí případ vzpěru, kdy je jeden konec vetknutý a druhý uloţen v kloubu a vol-

ně posuvný ve směru osy tyče. 

λm =105 (pro nelegované oceli) [12] 

  
  
 
 

 

√    
 

  
 

√

    

  
    

 

 
 

 
 

 
   

 
 
     

  
    

λ < λm => Výpočet podle Tetmajerovy rovnice 
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F < Fkrit  => tyč vyhovuje 

Rychlosti vysunutí a zasunutí pístu:  

 

Obr. 22: Schéma hydraulického válce 

            
 

 
 
   

    
 
            

        
             

    
 

  
 

 

    

  
    

 

 
          

        

  
        

 

             

3.2 Rám stroje 

Na rám působí síla vyvíjená lineárním hydromotorem. Tato síla působí mimo osu profilu, 

takţe profil je zatěţován kombinací ohybu a tahu. Pro rameno ohybového momentu je zvo-

lena vzdálenost (lr) mezi osou profilu a osou hydromotoru. Profil bude řešen jako vetknutý 

nosník. 

Pouţitý materiál: IPE profil 200 z oceli S235JR (obdobná: 11 375).  

Plocha průřezu S = 47,8cm
2
 = 0,00478 m

2 

Mez kluzu Re = 235 MPa 

Štípací síla F = 200 000 N 



UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 34 

 

                                  

Délka ramene lr = 210 mm   

a = 100 mm 

b = 208 mm 

g = 45 mm 

h = 178 mm 

 

Obr. 23: Schéma rámu 

 

Obr. 24: Schéma průřezu profilu 
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Namáhání rámu na tah: 

   
 

 
 
      

       
        

Namáhání ohybem 

                          
       

   
 

 
        (

 

 
     )  

 

 
            (

 

 
        )             

   
  
  

 
      

      
         

Redukované napětí 

                          

               

Koeficient bezpečnosti 

  
  
    

 
   

      
     

3.3 Štípací klín  

Klín je sloţen ze dvou pásem, první pásmo slouţí k rozštípnutí dřeva a druhé pásmo 

k celkovému rozštípnutí v případě, kdy první pásmo nebude dostačující. Ten případ můţe 

nastat u sukatého dřeva, které táhne vlákna při štípání např. u borovice. Tvar klínu 

v prvním pásmu musí odpovídat štípací síle, kdybychom zvolili malý úhel klínu, štípací 

síla bude velká, ale nemusí dojít k rozdělení dřeva a naopak při velkém úhlu nebude štípací 

síla dostačující. Pro výpočet budeme uvaţovat jen polovinu klínu a zanedbáme tření.  

Návrh klínu 

F = 200 000 N 

α = 71° (pouţíváno v praxi) 
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Obr. 25: Schéma štípacího klínu 

Rozdělovací síla 

       
 

 
        

      

 
          

Síla působící na štípané dřevo – prostřednictvím tření se mění na teplo 

   
  
    

 
      

      
         

3.4 Uchycení lineárního hydromotoru 

Uchycení je provedeno pomocí dvojdílné objímky. Jedna část objímky je přivařena 

k posuvné části a druhá je k ní přišroubována šrouby. Objímka je vyrobena z trubky rozře-

záním na dvě stejné části. Dále je k jednotlivým částem navařena pásová ocel s vyvrtanými 

otvory pro šrouby. 
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Výpočet šroubů 

 

Obr. 26: Schéma uchycení hydromotoru 

Koeficient tření (ocel - ocel), f = 0,2 [12] 

Štípací síla F = 200 000 N 

Re = 800 MPa - pro třídu pevnosti šroubu dle ČSN 8G 

                                 

Volím 6 x ŠROUB M12 x 30 ČSN 02 1103, MATICI M12 ČSN 02 1492 a PODLOŢKU 

12 ČSN 02 1703 

d = 12 mm 

n = 6 

D = 146 mm 

Síla šroubů působící na objímku 
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Měrný tlak v objímce vytvořený šrouby 

  
  
 
 
    

    
 
        

      
        

Třecí síla 

     

                  

               
 

       
 

      

            
       

Volím délku objímky 150 mm 

                                       

      => lineární hydromotor bude pevně uchycen a nedojde k pohybu 
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4 ČÁSTI STROJE 

Návrh stroje a výkresová dokumentace jsou provedeny v softwaru solidworks dle výpočtu. 

4.1 Rám stroje 

Rám stroje je řešen jako svařenec z patnácti kusů. Hlavní část tvoří IPE profil přivařený 

k podstavě koutovým svarem. Profil je vyztuţen dvojicí plechů, které slouţí i jako opěrná 

část štípacího klínu, kdyţ je štípačka sloţená. Seshora na profil je přivařený doraz, který 

slouţí k zajištění polohy posuvný části s hydromotorem. Ze zadní strany je na profil přiva-

řen tříbodový závěs pro připojení k traktoru.  

 

Obr. 27: Rám štípačky 
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4.2  Štípací klín 

Klín je tvořen jako dvoupásmový z plechu, vyztuţený vnitřními plechy a úchyty pro oko 

pístní tyče. Celý klín je přivařen koutovým svarem k vodící desce, ta je opatřena středícími 

deskami a přišroubována k rámu pomocí přítlačných desek. Vodící deska slouţí k přesné-

mu vedení klínu, aby nedošlo k ohnutí pístní tyče vlivem zkroucení nebo vyosení štípaného 

dřeva. 

 

Obr. 28: Štípací klín  

4.3 Uchycení lineárního hydromotoru 

Uchycení je provedeno pomocí objímky přivařené k vodící desce. Objímka je sešroubová-

na šesti šrouby, které zamezují pohyb hydromotoru. Vodící deska slouţí k přichycení hyd-

romotoru k rámu a následnému posuvu ze sloţené polohy do rozloţené polohy.   
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Obr. 29: Pojezd hydraulického válce 

4.4 Lineární hydromotor 

Na štípačku je pouţit lineární dvojčinný hydromotor. Základ tvoří přesná honovaná trubka 

opatřena zadním navařeným víkem a předním šroubovacím. Přední víko obsahuje vnitřní a 

vnější těsnící manţety a vnitřní stírací krouţek. Dále je pouţita povrchově kalená a brou-

šená pístní tyč opatřená pístem, který je nasunutý na konci a zajištěný maticí s pruţnou 

podloţkou. V pístní tyči je vytvořen vnitřní závit pro našroubování oka. 

 

Obr. 30: Lineární dvojčinný hydromotor 
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4.5 Sestava štípačky 

Štípačka se skládá z pěti hlavních částí: rámu, klínu, úchytu hydraulického válce, ze samo-

statného hydraulického válce a hydraulického rozvaděče. Štípačka se nachází ve výchozí 

poloze, viz (obr. 31), z této polohy se po připojení k hydraulickému okruhu, pomocí páky 

hydraulického rozvaděče přesune část s hydromotorem do polohy pracovní, tam se zajistí 

zaráţkou a zvedne se část s klínem vzhůru. Takto je stroj připraven ke štípání. Po ukončení 

práce se sjede se štípacím klínem do výchozí polohy, vytáhne se závlačka a sjede se 

s hydromotorem dolů. 

 

Obr. 31: Sestava štípačky 
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4.6 Ovládání stroje 

Pro ovládání je zvolen dvojčinný jednosekční hydraulický rozvaděč P81-A2-G s moţností 

aretace páky při zpětném chodu pístu s automatickým vypínáním. Rozvaděč je vybaven 

pojistným ventilem slouţícím k ochraně stroje při překročení stanoveného tlaku. 

 

Obr. 32: Schéma hydraulického rozvaděče [11] 
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5  EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Náklady na výrobu zařízení od dodavatele: 

 Tab. 6: Náklady 1 

Poloţka Název Cena [Kč] 

1 IPE profil 700 

2 Trubka válce 4286 

3 Tyč d = 50 mm 1180 

4 Plech 8 mm 400 

5 Plech 15 mm 800 

6 Plech 40 mm 1000 

7 Další materiál 1200 

Celkem náklady 9566 

 

Náklady na výrobu zařízen od subdodavatele: 

Tab. 7: Náklady 2 

Poloţka Název Cena [Kč] 

1 manţety, těsnící krouţky 300 

2 šrouby, matice, podloţky 150 

3 hydraulické hadice 1652 

4 hydraulické šroubení, rychlospojky 1750 

5 hydraulický rozvaděč 2195 

6 závlačky 40 

Celkem náklady 6087 

 

Výrobní náklady: 

Tab. 8: Náklady 3 

Poloţka Název Cena [Kč] 

1 soustruţení 3500 

2 frézování 2800 

3 vrtání 500 

4 řezání, pálení 800 

5 svařování   1200 

6 natírání 400 

Celkem náklady 9200 

 

Celkové pořizovací náklady 24 853 Kč  
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo, navrhnout konstrukci mobilní hydraulické štípačky. Štípačka je na-

vrţena a výpočet proveden pro zadané hodnoty. Pro štípací sílu 20 t byl navrţen dvojčinný 

lineární hydromotor, který je uchycen pomocí objímky k posuvné části a ta je přišroubová-

na k vedení rámu přítlačnými deskami. K hydromotoru je připojen pomocí čepu štípací 

klín, který je s celou posuvnou částí přišroubován k vedení rámu přítlačnými deskami. 

Rám tvoří IPE profil z oceli, výpočtem bylo ověřeno, ţe daný profil splňuje poţadavky na 

konstrukci. Štípačka je konstruována pro maximální délku štípaného dřeva 1100 mm. Dále 

bylo provedeno ekonomické zhodnocení stroje. 
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SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

V objem litr 

p tlak t 

U napětí V 

m hmotnost kg 

P výkon W 

Q průtok l.min
-1

 

ph hydrostatický tlak MPa 

F štípací síla N 

lmax maximální délka mm 

D průměr pístu mm 

λm mezní štíhlostní poměr 

λ štíhlostní poměr 

Ϭkrit kritické napětí MPa 

Fkrit kritická síla N 

S  plocha mm
2
 

v1 rychlost vysunutí pístu m.s
-1

 

v2 rychlost zasunutí pístu m.s
-1

  

lr vzdálenost od osy mm 

Re mez kluzu MPa 

a, b, g, h rozměr mm 

ϬT tahové napětí MPa 

Mo ohybový moment N.mm 

Wo ohybový modul mm
3
 

Ϭo ohybové napětí MPa 

Ϭred redukované napětí MPa 
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k koeficient bezpečnosti  

α úhel klínu ° 

Fr rozdělovací síla N 

F1 síla působící na dřevo N 

f koeficient tření 

Ϭdovolené dovolené napětí MPa 

d průměr šroubu mm 

n počet šroubů 

D vnitřní průměr objímky mm 

ϬT napětí v tahu MPa 

ϬDT dovolené napětí v tahu MPa 

P měrný tlak MPa 

Ft třecí síla N 

Fn normálová síla N 

l délka mm 

Fš síla šroubu N 
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