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1. ÚVOD

Zemědělství patří mezi rezorty národního hospodářství s nejvyšší spotřebou energie. Náklady na energii se podílejí
významnou měrou na přímých nákladech na výrobu zemědělských produktů. Ke snížení výrobních nákladů a ke zvýšení
konkurenceschopnosti zemědělských podniků v České republice může přispět i realizace návrhů a doporučení na snížení
energetické náročnosti výrobních procesů rostlinné výroby.

Publikace obsahuje souhrn nejdůležitějších poznatků získaných řešením projektu č. QF 4080 „Vývoj energeticky méně
náročných technologií rostlinné výroby“. Zahrnuje ověření a zpřesnění poznatků již známých i poznatky zcela nové. Ana-
lýza teoretických podkladů pro výpočet energetické náročnosti techniky používané v rostlinné výrobě a jejich rozšíření
umožnily, v průběhu řešení projektu, vytvořit matematické formulace řešených problémů. Správnost výpočtů byla ověřena
polně-laboratorním popř. provozním měřením, které zároveň poskytly údaje, kterými lze prezentovat význam navržených
opatření k úspoře energie.

Energetická náročnost zemědělské výroby a možnosti jejího snižování představují velkou šíři problémů, které nebylo
možno řešit v průběhu prací na výzkumném projektu v celém rozsahu. Práce byly proto zaměřeny na oblasti, ve kterých se
snížení spotřeby energie projevuje nejvýrazněji a je reálné jejich uplatnění v praxi. Jde především o technická a organizační
opatření, které je možno realizovat u většiny operací a pracovních postupů rostlinné výroby a řešení energeticky nejnároč-
nějších pracovních postupů.
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2. SPOTŘEBA ENERGIE

2.1. Spotřeba energie a její význam ve vývoji
lidské společnosti

Vývoj lidské společnosti je provázen neustálým zvyšo-
váním spotřeby energie. Tento trend se výrazně projevil již
koncem devatenáctého století, ale především ve století
dvacátém, kdy prudce vzrostla spotřeba energie jak
v nevýrobních oblastech, tak zejména při výrobě hmotných
statků. Substituce živé práce lidí i zvířat prací strojů, zvyšo-
vání technické úrovně výroby, růst produktivity práce i
stále obtížnější těžba a zpracování prvotních surovin se
neobešly bez významného růstu nároků na energii.

Zdroje energie se přitom postupně měnily. Do konce 19.
století bylo rozhodujícím zdrojem energie dřevo. Na počát-
ku 20. století se stává hlavním zdrojem energie uhlí, později
pak ropa a zemní plyn, tedy fosilní paliva vzniklá
z organických látek rostlinného a živočišného původu.

Vzhledem ke stále rostoucí spotřebě těchto paliv ubývají
rychle jejich zásoby. Předpokládá se, že zásoby ropy ze
známých a vytěžitelných ložisek budou vyčerpány
v následujících 40 až 50 letech, zásoby zemního plynu za 70
let a uhlí za 300 let. Přitom těmito zdroji se kryje v současné
době spotřeba energie z 85 %.

Tato skutečnost se odráží i v neustálém růstu cen paliv a
energie. Zabezpečení zdrojů energie se stává celosvěto-
vým problémem. Všechny vyspělé státy věnují pozornost i
značné finanční prostředky výzkumu nových zdrojů ener-
gie a hledání možností snížení její spotřeby jak ve výrobní,
tak i nevýrobní spotřebě.

2.2 Spotřeba energie v zemědělství

Významným spotřebitelem energie je i zemědělství. Ener-
gii využívá jednak ve formě energie přímé, tj. energie, která
se ve výrobním procesu bezprostředně spotřebovává (např.
motorová nafta, elektrická energie, zemní plyn popř. živá
práce), jednak jako energii nepřímou, která je potřebná na
výrobu materiálových vstupů (strojů, chemických prostřed-
ků, stavebnin apod.)

Spotřebu energie v zemědělství lze tedy hodnotit podle
některé z těchto kategorií nebo podle jejich součtu.

Pro praxi je důležitá především oblast spotřeby energie
přímé. Tuto spotřebu může zemědělský podnik ovlivnit a
její minimalizací zlepšit efektivnost výroby zemědělských
produktů.

Tyto skutečnosti vedou k tomu, že přímé spotřebě ener-
gie v zemědělství a možnostem jejího snížení je věnována
stále větší pozornost. Již v letech 1990 až 1992 se
z rozhodnutí Evropské zemědělské komise uskutečnilo roz-
sáhlé šetření v sedmi evropských zemích, jehož cílem bylo
zjistit spotřebu nafty na výrobu tuny hlavních zeměděl-

ských produktů (jarní ječmen, ozimá pšenice, brambory,
cukrovka, řepka, seno, senáž a siláž). Šetření proběhlo ve
Finsku, Dánsku, Nizozemsku, Švédsku, Německé spolkové
republice, Maďarsku a České republice (FAO – European
Regional Office, 1992). V ČR vydalo Ministerstvo zeměděl-
ství a výživy pro potřebu zemědělské praxe „Normativy
spotřeby paliv a energie“ (NETÍK, ARON, 1988), které se
uplatnily jak pro plánování spotřeby energie, tak pro zave-
dení úsporných opatření v této oblasti.

Mnoho odborníků u nás i v zahraničí se věnovalo vý-
zkumu, jehož cílem bylo snížení spotřeby energie na výro-
bu zemědělských produktů. Optimalizací výrobních proce-
sů a technologických postupů z hlediska snižování ener-
getických vkladů do rostlinné výroby se zabýval PREININ-
GER (1989). Na tuto práci navázal KOSEK (1990), který hle-
dal způsoby snižování palivo-energetické náročnosti ze-
mědělské výroby. Výzkum a ověřování metod snižování
energetické náročnosti zemědělské výroby byl předmětem
činnosti STROUHALA (1996) a PODPĚRY (2001). Novější
údaje o spotřebě energie v operacích výroby zemědělských
produktů lze nalézt v pracích SYROVÉHO (1995, 1997),
PASTORKA (2003), KAVKY (2008) a v publikacích Ta-
schenbuch Landwirtschaft, vydávaných v Německé spol-
kové republice společností KTBL (Kuratorium für Technik
und Bauwesen in der Landwirtschaft).

Literatura pojednávající o způsobech snížení spotřeby
energie v dílčích částech výrobních procesů vhodným vy-
užitím techniky, zejména energetických prostředků a nový-
mi pracovními postupy je rozsáhlá. V České republice se
této problematice věnuje např. BAUER a SEDLÁK (1999,
2003, 2004), PODPĚRA (2001), v oblasti zpracování půdy a
zakládání porostů HŮLA, KOVAŘÍČEK a MAYER (1995,
1997, 2000, 2004, 2005), dále JAVŮREK a ŠIMON (2005) a
ADAMOVSKÝ (1998, 2000) a řada dalších autorů.

V České republice se v zemědělství ročně spotřebuje
v současné době kolem 25 000 TJ různých druhů energie,
což je v přepočtu na hektar zemědělské půdy přibližně 5,9 TJ.

V národním hospodářství patří zemědělství také
k největším odběratelům motorové nafty. Zemědělství ČR ji
spotřebuje ročně asi 420 mil. litrů. To představuje
v současné době finanční náklady 12 miliard Kč, na hektar
zemědělské půdy pak 2,8 tis. Kč.

2.3 Metody a opatření vedoucí k úspoře
energie

Ke snížení nákladů na výrobu zemědělských produktů,
stabilizaci zemědělských podniků a ke zvýšení konkuren-
ceschopnosti českého zemědělství může významně přispět
snížení energetické náročnosti zemědělské výroby.
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Problematiku energetické náročnosti zemědělské výro-
by a možnosti jejího snižování, má-li být dosaženo výraz-
ných výsledků, je třeba řešit ve všech částech a fázích vý-
robního procesu a uplatňovat při řešení jak poznatky růz-
ných vědních oborů, tak i pozitivní zkušenosti z praxe.

Při řešení problematiky snižování energetické náročnosti
v dalším období je nezbytné vycházet z následujících fak-
tů:
- spotřeba energie bude stále významnějším faktorem, kte-

rý  bude ovlivňovat volbu technologických  systémů
v zemědělské výrobě.  Nové progresivní technologické
systémy, chápané jako účelné uspořádání strojů a zaří-
zení,  které pracují určitým způsobem a záměrně stano-
veným postupem tak, aby byly vytvořeny vhodné před-
poklady  pro výrobu zemědělských produktů požado-
vané kvality v daných přírodních, výrobních a ekono-
mických  podmínkách, musí v budoucnu umožňovat
efektivnější využívání energetických vstupů do výrob-
ního procesu;

- pro snižování  energetické náročnosti je třeba využívat
teoretický základ a účelně jej aplikovat na podmínky, ve

kterých hospodaří zemědělské podniky ČR;

- významných výsledků může být dosaženo pouze v pří-
padě, že snižování energetické náročnosti bude zamě-
řeno na všechny faktory, které energetickou náročnost
ovlivňují, a to především na vliv techniky, způsob řeše-
ní technologických procesů, na organizaci a řízení pra-
cí;

- snižování energetické náročnosti nesmí být provázeno
růstem jednotkových nákladů na výrobu zemědělských
produktů, snižováním  kvality produktů, ani zvyšová-
ním negativních vlivů  zemědělské  výroby na životní a
pracovní prostředí;

- výsledky řešení je nutno vhodnou formou prezentovat
zemědělské praxi tak, aby byly snadno aplikovatelné
prokonkrétní podmínky jednotlivých zemědělských
podniků.

Pro porovnání spotřeby energie na jednotlivé pracov-
ní, dopravní nebo manipulační operace, použité pracovní
postupy, technologické systémy apod. jsou vhodné uka-
zatele spotřeby s vazbou na jednotku vykonané práce nebo
na jednotku vyrobeného produktu. Nejčastěji používané
jednotky pro měrnou spotřebu jsou uvedeny v tabulce 2.1.

Tabulka 2.1  Jednotková spotřeba energie

Zkušenosti z praxe, analýza spotřeby nafty v českém ze-
mědělství a výsledky výzkumných prací umožnily určit ob-
lasti, které jsou pro dosažení nízké spotřeby energie rozho-

dující a které umožňují efektivně využívat energetických
vstupů do výrobního procesu (obr. 2.1).

Druh energie Odvětví  
(výrobní úsek) Motorová paliva El. energie Ostatní paliva 

Souhrn 
energetické 
náročnosti 

Rostlinná výroba l.t-1, 
l.ha-1 kWh.t-1 MJ.t-1 MJ.t-1 

Živočišná výroba l.kg(t)-1, 
l.l-1 

kWh.ks-1, 
kWh.kg(t)-1, 

kWh.l-1 

MJ.ks-1, 
MJ.kg(t)-1, 

MJ.l-1 
MJ.t-1 

Manipulace 
s materiálem (doprava a 
skladování) a úprava 
materiálu 

l.t-1, 
l.tkm-1, 
l.ha-1

kWh.t-1 MJ.t-1 MJ.t-1 
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3. ÚSPORY  ENERGIE DOSAŽENÉ VHODNÝM ZPŮSOBEM EXPLOATACE
TECHNIKY

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Využití technických a 
provozních možností 
strojů a zařízení 

Dodržování zásad 
péče o techniku 

Využití inovačních 
prvků a nových 
konstrukčních řešení 

Realizace operací za 
optimálních podmínek 

TECHNIKA  
A JEJÍ  

VYUŽITÍ 

ORGANIZACE 
A ŘÍZENÍ 

PRACOVNÍHO 
PROCESU 

OPATŘENÍ 
K ÚSPOŘE 
ENERGIE 

Správné sestavování 
pracovních a dopravních 
souprav 

Vhodná volba technického 
zabezpečení operací 

Slučování operací 

Zjednodušování 
pracovních postupů 

Využití nových 
pracovních postupů 

Kvalifikace obsluhy 

Omezení neproduktivních 
jízd (přejezdů) 

Optimalizace dopravní 
trasy 

Obr. 2.1: Souhrn opatření umožňující snížení spotřeby energie ve výrobním procesu

3.1 Opatření k úspoře energie technického
charakteru

Úspory energie opatřeními technického charakteru je
třeba hledat v optimálním způsobu využití funkčních vlast-
ností techniky, v dodržování zásad péče o techniku,
v inovaci konstrukce a provozních parametrů strojů a zaří-
zení.

Aby spotřeba motoru odpovídala hodnotám uváděných
výrobcem, musí být dodrženo několik předpokladů, a to
zejména správné seřízení palivové soustavy a dodržování
všech pokynů pro údržbu. Pozornost vyžaduje zejména
péče o čistotu paliva a čištění vzduchu nasávaného moto-
rem. Tak např. při snížení průchodu vzduchu vlivem znečiš-
tění čističe vzduchu na  80 až 90 % stoupá spotřeba o 7 až
22 %. To se projevuje zejména u přeplňovaných motorů.

Udržovat stroj v dobrém technickém stavu znamená
zabezpečit jeho kvalitní mazání. Bylo zjištěno, že 5 až 10 %
poruch strojů a zařízení je způsobeno nedokonalým nebo
nesprávným mazáním. Růst mechanických ztrát způsobe-
ných zvyšováním tření u nesprávně nebo nedostatečně
promazaných strojů je příčinou růstu jejich energetické ná-

ročnosti. U složitějších strojů to může být až o 10 - 20 %.
Z tepelné bilance vznětového (naftového) motoru vy-

plývá, že lépe využívají teplo získané spalováním paliva
přeplňované naftové motory. Ty také vykazují nižší měr-
nou spotřebu a jsou proto z tohoto hlediska výhodnější.

Část efektivního výkonu motoru se zmaří v převodech
od motoru na pojezdové ústrojí (hnací kola, pásy) a vývo-
dový hřídel, část při přenosu hnací síly z kol traktoru na
podložku, po které traktor pojíždí (ztráty prokluzem) a část
na překonání jízdních odporů (valení, stoupání, odporu
vzduchu), popř. na zrychlení.

Uvedené zmařené výkony lze pozitivně ovlivnit a snížit
tím spotřebu paliva.

Výkon zmařený v převodech; vedle výrobcem doporu-
čeného druhu oleje a periodicity jeho výměny je třeba dbát
na dodržení jeho předepsaného množství. Jak menší množ-
ství oleje v převodových skříních, tak jeho přebytek způ-
sobuje snížení mechanické účinnosti převodovky oproti
obvyklým 90 až 94 % o 2 až 5 %.

Výkon zmařený prokluzem a překonáním valivých
odporů; ztráty prokluzem a překonáním valivých odporů,
především při větších tahových silách a na površích cha-
rakterizovaných vyšším součinitelem odporu valení, tvoří
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největší část z celkových energetických ztrát.
Proto je třeba jim věnovat zvýšenou pozornost. Snížení

prokluzu lze např. dosáhnout použitím:
vhodného druhu pneumatik;
pneumatik v dobrém technickém stavu;
více poháněných náprav;
dvojité montáže pneumatik (pro málo utužené půdy,
při zvýšené vlhkosti půdy apod.);
vhodného rozměru a konstrukce pneumatiky (pro
vyšší tahové síly jsou vhodné pneumatiky s větší
šířkou a větším průměrem);
vyššího adhezního zatížení (přídavným závažím, pře-
nosem části tíhy připojeného stroje nebo dopravní
ho prostředku apod.);
vhodného tlaku v pneumatikách.

Snížit prokluz traktoru a tím i spotřebu nafty umožňuje
použití druhé poháněné nápravy. Snížení prokluzu je vý-
razné zejména u větších tahových sil, jak je zřejmé z příkladu
uvedeného na obr. 3.1. Při použití obou poháněných ná-
prav se sníží prokluz při tahové síle 30 kN (podmítka při
záběru pluhu 2,5 m) o 25 %, což představuje úsporu nafty
3,7 l.h-1 nebo 2,1 l.ha-1.

Na málo únosných půdách přispěje ke snížení prokluzu
použití dvoumontáže pneumatik na poháněných nápra-
vách. Na obr. 3.2 je uvedena prokluzová charakteristika pro
traktor s jednoduchou a dvojitou montáží pneumatik na
hnacích kolech. Při tahové síle 40 kN (střední orba, záběr
pluhu 2,5 m) snížení prokluzu znamená úsporu nafty 2,2 l.h-

1 nebo 1,2 l.ha-1.

Úspory nafty lze dosáhnout i použitím širších pneu-
matik a pneumatik o větším průměru. Jak ovlivní rozměr
pneumatik prokluz na hnacích kolech traktoru je vidět z obr.
3.3. Prokluz se sice snižuje již při jízdě samotného traktoru
(tahová síla = 0), ale snížení nabývá na významu až při vyš-
ších tahových silách. Obecně platí, že pneumatiky širší a
většího průměru jsou z hlediska trakčních vlastností vý-
hodnější (viz kap. 3.3). Na příkladu uvedeném na obr. 3.3 při
tahové síle 12 kN (předseťová příprava půdy, záběr soupra-
vy 3 m) se použitím větších pneumatik uspoří 0,4 l.h-1 nebo
0,2 l.ha-1 nafty.
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Obr. 3.1: Vliv použití obou poháněných náprav na velikost prokluzu (jmenovitý výkon motoru
175 kW, celková hmotnost traktoru 12 000 kg, jízda po strništi, půda hlinitopísčitá,
vlhkost půdy 12,5 až 13,6 %)
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Obr. 3.2: Vliv použití dvojité montáže pneumatik na velikost prokluzu (traktor o jmenovitém
výkonu motoru 130 kW, celkové hmotnosti 7500 kg, kultivátorované pole,
půda hlinitopísčitá, vlhkost 20 až 22 %)

0

10

20

30

40

50

60

70

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Tahová síla [kN]

P
ro

kl
uz

 [%
]

šířka 315 mm, stat. poloměr 640 mm

šířka 345 mm, stat. poloměr 740 mm

Obr. 3.3: Vliv rozměru pneumatik na velikost prokluzu (traktor o jmenovitém výkonu motoru
33 kW, s pohonem zadní nápravy, celková hmotnost 2700 kg, půda těžká jílovitá,
vlhkost 22 %)
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Vliv šířky pneumatiky na tahové vlastnosti traktoru, na
prokluz a spotřebu nafty prokázalo měření traktoru John
Deere 8200 se dvěma typy pneumatik Kleber. Úzkými o roz-
měru 16,9 R30 Radial na předních kolech a 20,8 R42 Radial
na zadních kolech a širokými o rozměru 480/70 R30 Radial
na předních kolech a 620/70 R42 Radial na zadních kolech.
Výsledky měření prokázaly, že v podmínkách, ve kterých se
měření uskutečnilo lze použitím širších pneumatik uspořit
12,12 % motorové nafty. Zároveň byl prokázán příznivý
vliv zatížení hnacích pneumatik traktoru na měrnou spotře-
bu nafty a vliv vyššího využití výkonu motoru na měrnou
spotřebu. Podrobné výsledky jsou uvedeny v kapitole 3.2.3.

Důležitý vliv na trakční vlastnosti energetického pro-
středku má zatížení hnací nápravy. Jak se projeví zvýšení
hmotnosti traktoru a tím i zatížení hnací nápravy na průbě-
hu prokluzových křivek, je patrné z obr. 3.4. Za stejných
podmínek jako v předcházejícím příkladu, tj. při tahové síle
12 kN (předseťová příprava půdy), se při zvýšení hmotnos-
ti traktoru o 300 kg, které umožní snížit prokluz o 15 %,
dosáhne úspor nafty o 0,6 l.h-1 nebo 0,3 l.ha-1, a to přesto,
že se zvýší příkon potřebný na překonání jízdních odporů o
1 kW.

V rozmezí tlaku vzduchu v pneumatikách, které stano-
vuje výrobce, je vhodné pro práci na poli snížit tlak na
spodní hranici. Snížením tlaku v pneumatice se zvětší styč-
ná plocha pneumatiky s půdou, zmenší se měrný tlak a zlepší
se její trakční vlastnosti. To se projeví ve zmenšeném pro-
kluzu kol (obr. 3.5).

Uskutečněná měření v souladu s údaji uváděnými
v zahraničí (VOLK, SCHNAPP 2004) prokázala:
- snížením    tlaku  vzduchu  v  hnacích  pneumatikách

o 250 kPa spotřeba nafty klesne až o 40 %; dalším sníže-
ním tlaku na 80 kPa prokluz klesne o dalších 18 %  a ho-
dinová spotřeba se sníží až na 44 % původní hodnoty,

- snížením tlaku vzduchu v pneumatikách přípojného vo
zidla při jízdě po strništi z traktoru na 200 kPa se může
dosáhnout úspory nafty až 36 %.
Naopak při jízdě na pevných vozovkách je možno do-

poručit vyšší huštění pneumatik. Tím se sníží valivé odpo-
ry pneumatiky i její opotřebení.

Tato skutečnost se odrazila ve výrobě zařízení umožňu-
jící měnit tlak vzduchu v pneumatikách za jízdy a vyhovět
tak podmínkám jízdy v terénu i na silnici.

Obr. 3.4: Vliv změny hmotnosti na velikost prokluzu (traktor o jmenovitém výkonu motoru
33 kW s pohonem zadní nápravy, jízda po kultivátorovaném poli, půda jílovitohlinitá,
vlhkost 22 %)
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Obr. 3.5: Vliv tlaku v pneumatikách hnacích kol na velikost prokluzu (traktor o jmenovitém
výkonu motoru 47 kW, s pohonem zadní nápravy, strniště jílovitohlinitá půda,
vlhkost 29 %, použité pneumatiky na hnacích kolech 13,6-38)
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Obr. 3.6: Prokluzová charakteristika traktoru Zetor 106 41 Forterra
při použití diagonálních a radiálních pneumatik Barum
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Obr. 3.7: Závislost hodinové spotřeby nafty traktoru Zetor 106 41 Forterra
na tahové síle při použití radiálních a diagonálních pneumatik Barum

Snížení prokluzu hnacích pneumatik umožňuje použití ra-
diálních pneumatik, jak dokazují prokluzové charakteristi-
ky traktoru Zetor 106 41 Fortera (obr. 3.6), vybaveného dia-
gonálními pneumatikami 14,9-24 TZ 19 vpředu a 18,4-38 TZ
19 vzadu nebo radiálními pneumatikami 14,9 R 24 TZR 2
vpředu a 18,4 R 38 TZR 2 vzadu.

Příznivý vliv použití radiálních pneumatik na spotřebu
dokládá obr. 3.7.

Obecnou snahu o snížení energetické náročnosti ve vý-
robní i nevýrobní sféře respektují i výrobci techniky pro
zemědělství. Nové stroje a zařízení, které přicházejí do ze-
mědělských podniků, se obvykle vyznačují nižší energetic-
kou náročností než stroje předcházející generace. To se pro-
jevuje zejména u traktorů.

Většina traktorů, které se v současné době vyrábějí, svým
konstrukčním řešením a technickým vybavením umožňuje
uživatelům snižovat spotřebu nafty v pracovních a doprav-
ních operacích výroby zemědělských produktů. Využitím
technických možností nových traktorů se mohou snížit
náklady na spotřebovanou motorovou naftu až o 20 %.

Zvyšováním účinnosti využití tepla přivedeného v palivu
do motoru dosahují motory traktorů nízké měrné spotře-
by nafty. To umožňuje zejména přeplňování motorů, použití
chladičů nasávaného vzduchu, víceventilová technika (tři
až čtyři ventily ve válci), zvyšování vstřikovacích tlaků a
rovnoměrnosti vstřikování paliva, elektronicky řízená vstři-
kovací čerpadla, apod.

Velký význam pro snižování spotřeby mají i nové kon-
strukce převodovek. Především převodovky s plynulou
změnou rychlosti umožňují motoru pracovat v optimálním
režimu. Podobně příznivě působí na spotřebu i převodov-
ky, u kterých jsou řazeny převodové stupně pod zatížením
v celém rozsahu a převodovky s vícestupňovým násobi-
čem točivého momentu. Pozitivní vliv nových převodovek
na spotřebu zvyšují ještě různé automatizované řídící sys-
témy (automatické zapínání uzávěrky diferenciálu při dosa-
žení nastavené hodnoty prokluzu apod.).

Pro dopravní operace jsou výhodné převodovky umož-
ňující dosažení nejvyšší provozní rychlosti při nižších otáč-
kách motoru než jsou jmenovité. Nejvyšší rychlost se pak
obvykle dosahuje při 1 800 a 1 900 ot.min-1 a motor tak pra-
cuje v oblasti, kdy dosahuje nízkých hodnot měrné spotře-
by (viz kap. 3.2.5).

Elektrohydraulické ovládání tříbodového závěsu
umožňuje snížit prokluz hnacích kol a zlepšit tak tahové
vlastnosti traktoru. To se projeví především u energeticky
náročných operacích snížením spotřeby. Např. u orby je
možné použitím regulační hydrauliky snížit spotřebu o 15
až 20 %. Podrobnosti o vlivu regulační hydrauliky na spo-
třebu nafty jsou uvedeny v kap. 3.2.2.

Snížit spotřebu nafty lze i použitím nové progresivní tech-
niky. Např. samojízdné aplikátory hnojiv, vybavené níz-
kotlakými, širokoprofilovými pneumatikami, které mají níz-
ký měrný tlak na půdu a nižší odpor valení na měkké pod-
ložce, snižují spotřebu nafty vynaloženou na vlastní apli-
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kaci oproti traktorovým aplikačním soupravám o 22 až
45 %.

Samojízdné sklízeče okopanin se zásobníky sklizených
produktů, často také vybavené nízkotlakými pneumatika-
mi, umožňují oddělení silniční a polní dopravy. Materiál se
překládá na kraji pole a tím je odstraněna energeticky velice
náročná jízda dopravního prostředku vedle sklízeče.

Významnou roli mohou hrát ve spotřebě energie nové
materiály použité při výrobě pracovních orgánů, jako je
tomu např. u pluhů, kde použitím čepelí z kvalitních, tepel-
ně zpracovaných materiálů se snižuje síla na překonání tře-
ní mezi čepelí a půdou,  a tím i potřebná tahová síla.

Spotřebu energie výrazně ovlivňuje také stav pracov-
ních orgánů u zemědělských strojů. Např. měření vlivu otu-
pení ostří nožů žacího stroje Claas Disco 3050 v soupravě
s traktorem Zetor 121 11 při sečení luční trávy prokázalo
zvýšení spotřeby u otupených nožů až o 22 % (obr. 3.8).
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Obr. 3.8: Vliv otupení nožů na měrnou spotřebu nafty při sečení luční trávy
soupravou traktoru Zetor 121 11 a žacího stroje Claas Disco 3050

3.2 Ověření opatření k úspoře energie
technického charakteru

3.2.1 Možnosti snížení spotřeby nafty vhodnou volbou
pracovního režimu motoru

Rozhodující část provozních nákladů traktorových  sou-
prav, kterou může ovlivnit obsluha, je tvořena  spotřebou
paliva. Jednou z výhod pístových spalovacích motorů je
jejich snadná regulovatelnost, to znamená, že se dají jedno-
duše přestavit do různých režimů s rozdílnými otáčkami,
točivým momentem a měrnou spotřebou. Dnešní traktoro-

vé motory se vyznačují vysokým převýšením točivého
momentu v poměrně širokém rozmezí otáček, při kterých
motor vykazuje téměř konstantní výkon. Uvedené vlast-
nosti lze u traktorového motoru využít v provozu tak, že
nastavíme tzv. ekonomický   režim, při kterém motor pracuje
s nízkou měrnou spotřebou a  s vysokou účinností. Pro
zajištění ekonomické efektivnosti ekonomiky provozu je
nutné mít k dispozici dostatek informací o jednotlivých pro-
vozních režimech motoru. Informace získáme z úplné otáč-
kové charakteristiky viz obr. 3.9. Z úplné charakteristiky lze
pro jakýkoliv režim práce motoru určit nejdůležitější para-
metry, otáčky, točivý moment , výkon a měrnou spotřebu.

Úplná otáčková charakteristika je diagram znázorňující
soustavou křivek závislost sledované provozní veličiny na
dvou veličinách základních, vynesených na osách souřad-
nic. Každé křivce diagramu přísluší určitá stálá hodnota
sledované veličiny jako parametr. Do úplné charakteristiky
jsou vynášeny jako izočáry oblasti stálých měrných spo-
třeb, stejných výkonů, popř. dalších stálých hodnot sledo-
vaných parametrů motoru (obr. 3.9).

Na obr. 3.9 jsou na křivce průběhu točivého momentu při
plné dodávce paliva, vyznačeny dva body označené I a II.
Z charakteristiky je patrné, že v těchto bodech pracuje mo-
tor se stejným výkonem 150 kW. Měrná spotřeba motoru je
ale rozdílná, v bodě I je 230 g.kW-1.h-1 a v bodě II je měrná
spotřeba 210 g.kW-1.h-1. V režimu I je pak hodinová spotře-
ba 41,6 l.h-1 a v režimu II 37,9 l.h-1.

Rozdíl v hodinové spotřebě mezi oběma režimy činí tedy
3,7 l.h-1.    Při ceně nafty 27 Kč za litr je rozdíl v nákladech
100 Kč.
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Obr. 3.9: Úplná otáčková charakteristika traktorového motoru

Je nutné zdůraznit, že na  uvedeném příkladě  pracuje
motor v obou režimech se stejným výkonem 150 kW, ale při
různých otáčkách. V režimu I., který můžeme označit jako
neekonomický, motor pracuje při otáčkách 2000 min-1,
v ekonomickém režimu II. při 1770 min-1.

Pro uživatele je důležité vědět, jak je možné ekonomický
režim práce motoru dosáhnout. K tomu, abychom  mohli
motor traktoru provozovat v ekonomickém režimu, je po-
třebné, aby traktor byl vybaven:

- motorem s převýšením točivého momentu 40 % a
více,

- převodovkou sp
násobičem točivého momentu
řazením všech stupňů pod zatížením (Power
Shift),
plynulou změnou převodového poměru
(CVT).

Chceme-li provozovat motor traktoru v ekonomickém re-
žimu, musíme splnit další důležitou podmínku a to zatížit
strojem motor tak, aby byly docíleny ekonomické otáčky,
přičemž rychlost soupravy musí odpovídat požadavkům
na prováděné agrotechnické operace.

Pokud není některá z uvedených podmínek splněna, stě-
ží je možno  motor traktoru do ekonomického režimu dostat,
nebo jej v tomto režimu udržet. Aby motor pracoval ekono-
micky, v oblasti otáček kolem 1750 min-1, musí řidič při práci
se soupravou nastavit na motoru plnou dodávku paliva a
řazením převodových stupňů zatížit motor tak, aby jeho

otáčky klesly na požadovanou hodnotu. Otáčky se neu-
pravují změnou dodávky paliva, ale změnou zatížení řaze-
ním převodových stupňů pod zatížením nebo plynulou
změnou převodového poměru. Volba ekonomických otá-
ček závisí na velikosti a kolísání pracovního odporu připo-
jeného stroje. Obecně lze říci, že pokud dochází k velkému
kolísání odporu, volí se vyšší otáčky motoru, tak aby motor
pracoval s vyšší rezervou točivého momentu. Pokud do-
chází při práci k nízkému kolísání odporu, volí se nižší rezer-
va točivého momentu nastavením nižších otáček (blíže
k maximálnímu točivému momentu).

Udržet motor v ekonomickém režimu, při měnícím se za-
tížení, vyžaduje od obsluhy stálou pozornost. Stálá sou-
středěnost vede k únavě a obsluha ve většině případů není
schopna takto pracovat po celou směnu. Proto jsou moder-
ní traktory vybaveny automatickým řazením s možností
nastavení režimu, ve kterém má motor pracovat. Automati-
ka řazení spolu s elektronikou zajistí, i při měnícím se zatíže-
ní, ekonomický režim motoru.

U traktorových motorů s elektronickým řízením lze také
omezit maximální otáčky. Elektronika motoru potom nedo-
volí překročení nastavených maximálních otáček. Korekce
otáček se v tomto případě provádí změnou dodávky paliva.
Při snížení zatížení motoru narůstají otáčky a po dosažení
nastavené hodnoty elektronické řízení motoru sníží dodáv-
ku paliva a udržuje nastavené otáčky. Dodávka paliva se
snižuje až do okamžiku dosažení rovnováhy mezi výkonem
motoru a příkonem stroje včetně ztrát.
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Obr. 3.10: Nastavení maximálních otáček 1800 min-1 na elektronice řízení motoru

Na obr. 3.10 je v úplné charakteristice vynesen průběh
točivého momentu, při nastavení maximálních otáček
1800 min-1. Motor je regulován podle svislé červené čáry.
Jak je z grafu patrné, když dojde ke zvýšení odporu stroje,
což se projeví v nárůstu požadovaného momentu motoru o
hodnotu Δ Mt (tučná červená čára), elektronika postupně
zvyšuje dodávku paliva, až motor dosáhne maximální mo-
ment, který přísluší nastaveným otáčkám. Pokud odpor stro-
je dále roste, otáčky klesají a obsluha musí řadit.

Vliv zatížení traktoru na ekonomiku práce motoru

Dnešní traktory vyšších výkonových tříd, jejich moto-
ry dosahují převýšení hodnoty točivého momentu kolem
45 i více procent, což umožňuje obsluze  pracovat v poměrně
širokém rozsahu otáček s téměř neměnícím se výkonem
motoru. Obsluha může volit režim spalovacího motoru blíží-
cí se  jmenovitým otáčkám, motor má dostatečnou rezervu
výkonu, obsluha nemusí téměř řadit, nemusí se zabývat
správnou volbou regulačního systému nebo ho během prá-
ce měnit. Je si třeba uvědomit, že práce motoru ve vyšších
otáčkách, která je neekonomická, se v konečném efektu pro-
mítne ve vyšší  spotřebě nafty. Na druhé straně obsluha,
která umí využít technické prostředky, kterými je zpravidla
traktor standardně vybaven, dokáže motor zatížit tak, že
pracuje  v ekonomickém režimu.  Uvedené  tvrzení  je dolo-
ženo praktickým měřením orební soupravy.

Orební souprava byla tvořena traktorem JD 8200
s osmiradličným otočným pluhem V a N Herkules (obr. 3.11).
Měření bylo uskutečněno na písčito-hlinité půdě
s průměrnou hmotnostní vlhkostí  18 %. Každé měření se
pětkrát opakovalo. Poněvadž energetické a výkonnostní
parametry  jsou vztaženy na 1 ha zoraného pole, byla pro
hodnocení  vzata v úvahu pouze měření, u kterých byla
dosažena  téměř stejná hloubka orby. Traktor pracoval vždy
na plnou dodávku paliva a řazením byl motor udržován
v požadovaném rozmezí otáček.

Obr. 3.11: Orební souprava - traktor JD 8200
s osmiradličným otočným pluhem V a N Herkules
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O první skupině měření souprava pracovala v rozmezí
otáček motoru 1900 až 2100 min-1. Průměrná spotřeba nafty
byla 15,86 l.ha-1. V druhé skupině měření v oblasti ekono-
mických otáček motoru 1600 až 1900 min-1 s průměrnou spo-
třebou nafty 12,35 l.ha-1. Naměřené hodnoty jsou vynese-
ny do grafu na obr. 3.12.  Rozdíl ve spotřebě motoru
v ekonomické a v neekonomické oblasti je 3,51 1.ha-1. Vyjá-
dříme-li naměřený rozdíl ve spotřebě nafty procenticky, pak
se jedná o úsporu  22 % ve srovnání se skupinou měření,
při které traktor pracoval na vyšší otáčky.

V prvém případě, kdy motor pracoval v  rozmezí otáček
1900 až 2100 min-1 nepotřebovala  obsluha při orbě  využí-
vat regulační hydrauliku. Došlo-li k většímu zatížení tím, že
se pluh ocitl v hutnější půdě,  otáčky se snížily, ale točivý
moment motoru se zvětšil. Motor pracoval s velkou rezer-
vou výkonu a  zhutnělé místo, nebo zvýšený terén,  bez
problémů souprava zorala.

V druhém případě motor pracoval v rozmezí otáček 1600
až 1900 min-1, zde motor pracuje s daleko menší rezervou,
proto musí obsluha častěji řadit a při orbě využívat regulač-
ní hydrauliku, která  tím,  že regulovaně dotěžuje traktor,
pomáhá udržet motor v ekonomické oblasti jeho otáček.

Pro obsluhu je ale pohodlnější pracovat v neekonomické
oblasti  úplné charakteristiky viz obr. 3.9 oblast označena I.
Motor disponuje v této oblasti vyšší výkonovou rezervou
a obsluha se nemusí zajímat o regulační systémy hydrauli-
ky a nemusí řadit. Je třeba si však uvědomit,  že takovýto
provoz traktoru nás stojí, jak bylo ukázáno, více nafty. Při
práci orební soupravy v ekonomických otáčkách bylo do-
saženo i vyšší výkonnosti viz obr. 3.13. U první skupiny
měření  byla dosažena průměrná výkonnost 2,42 ha.h-1 .
U druhé skupiny měření, prováděné při otáčkách motoru
1600 až 1900 min-1, byla dosažena vyšší průměrná výkon-
nost 2,77 ha.h-1. Rozdíl ve výkonnosti činí 0,32 ha.h-1. Při
orbě v ekonomické oblasti otáček motoru dosáhla soupra-
va 14,5 % vyšší výkonnost ve srovnání se skupinou měře-
ní, při které motor pracoval na vyšší otáčky. Dosažené vý-
sledky jsou logické, neboť chceme-li, aby motor pracoval
v ekonomické oblasti úplné charakteristiky viz obr. 3.9 ob-
last II., musí obsluha zařadit vyšší převodový stupeň, rych-
lost soupravy se zvýší, ale otáčky motoru v důsledku vět-
šího zatížení klesnou. Řazením vyšších převodových stup-
ňů se rychlost soupravy zvyšuje, čímž se zvýší i výkon-
nost.  Je třeba si ale uvědomit, že rychlost soupravy musí
být v rozmezí rychlosti dané výrobcem pluhu.

Pozitivní vliv regulační hydrauliky na spotřebu nafty a
výkonnost soupravy  byl několikrát naměřen a publikován.

Cílem této kapitoly není propagace orby, ale když se ze-
mědělec rozhodne pro orbu, tak chceme  poukázat na mož-
nosti úspory nafty, při současném zachování  solidní vý-

3.2.2 Vliv regulační hydrauliky na spotřebu nafty
 orební soupravy

konnosti orebních souprav.
Zásadou práce traktoru v orbě je, že traktor s plnou do-

dávkou paliva musíme vytížit pluhem tak, aby se motor
dostal do ekonomického režimu, přičemž rychlost orby musí
odpovídat doporučené rychlosti výrobcem pluhu. Z tohoto
hlediska jsou velmi výhodné pluhy s hydraulicky měnitel-
ným záběrem pluhu tzv. vario. Systémy vario umožní
v rozdílných půdních podmínkách nastavit záběr tak, že
volbou vhodného regulačního systému  tříbodového zá-
věsu traktoru a správným řazením zatíží obsluha motor tak,
že pracuje v ekonomické oblasti otáčkové charakteristiky
motoru. Výsledek je nízká spotřeba nafty společně s dobrou
výkonností orební soupravy.

Uvedené tvrzení můžeme dokumentovat naměřenými
výsledky, které byly dosažené orební soupravou Zetor
11441 s neseným čtyřradličným otočným pluhem Kverne-
land LM-85. Měření se uskutečnilo na středně těžké hlinité
půdě, s hmotnostní vlhkostí 17 %.

Pro objektivní porovnání výsledků měření u zvolených
regulačních systémů, byla vybrána měření se stejnou prů-
měrnou hloubkou orby. Motor pracoval s plnou dávkou
paliva. Otáčky motoru se  u všech měření pohybovaly
v rozsahu 1800 – 2000 min-1. Měření byla prováděna na dva
regulační systémy (viz obr. 3.14):

1. 

       

80 % regulace silová a 20 % regulace polohová

2. 

    

80 % regulace polohová a 20 % regulace silová

Obr. 3.14: Nastavení potenciometru EHR
tříbodového závěsu

Naměřené výsledky byly graficky zpracovány a jsou zob-
razeny na obr. 3.15 a 3.16.
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Obr.3.12: Hektarová spotřeba nafty traktoru JD 8200 s pluhem Herkules
při orbě písčito-hlinité půdy a různém zatížení motoru

Obr. 3.13: Výkonnost orební soupravy JD 8200 s pluhem Herkules
při orbě písčito-hlinité půdy a různém zatížení motoru
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Obr. 3.15:  Vliv nastavení potenciometru volby regulačního systému na spotřebu nafty

Obr. 3.16:  Vliv  nastavení potenciometru volby regulačního systému na výkonnost
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Na základě realizovaného měření  můžeme konstatovat,
že u série měření, kde byl potenciometr volby regulačního
systému nastaven na 80 % silové a 20 % polohové regula-
ce, došlo k  úspoře nafty o 7,5 % ve srovnání s regulačním
systémem 80 % polohové a 20 % silové viz obr. 3.15. Na
obr. 3.16 je do grafu  vynesena naměřená výkonnost.
Z naměřených hodnot je patrné, že u měření, u kterých byl
nastaven regulační systém 80 % silové a 20% polohové
regulace, došlo ke zvýšení výkonnosti orební soupravy a
to o 12,6  %.

Na základě naměřených hodnot můžeme dokumentovat
ekonomickou výhodnost práce orební soupravy
s regulačním systémem, kde rozhodující podíl měla silová
regulace. V podstatě se jedná o lepší využití výkonu moto-
ru. Tím, že při práci traktoru je část hmotnosti pluhu přená-
šena na traktor, dochází ke snížení prokluzu, rychlost sou-
pravy neklesá a souprava dosahuje vyšší výkonnosti. Pře-
nášení hmotnosti pluhu na traktor se děje regulovaně (pro-
to také název regulační hydraulika) a v okamžik, kdy to trak-
tor potřebuje. Pro dosažení optimální tahové účinnosti oreb-
ní soupravy je důležité vybavit traktor závažím tak, aby
bylo větší zatížení na přední nápravě (55 % zatížení přední
náprava 45 % zatížení zadní náprava).

Dojde-li ke zvětšení odporu půdy v impulsních táhlech
(u traktorů vyšších výkonnostních tříd jsou to zpravidla
dolní táhla tříbodového závěsu) dojde ke zvýšení  síly.
Změna síly se převádí na elektrickou veličinu, která pomocí
počítače řídí rozvaděč hydrauliky, který ovládá pluh. Celý
proces je zcela automatizován a o kolik a jak rychle se při-
zvedne pluh záleží pouze na obsluze jak nastaví jednotlivé
regulační prvky na panelu. Podobným způsobem může být
ovládán pluh např. při regulaci na konstantní prokluz s tím
rozdílem, že vstupní impuls nebude změna síly, ale změna
prokluzu. Jednotlivé regulační systémy silový, smíšený,
regulace na konstantní prokluz  se dají vzájemně kombino-
vat a proporcionálně měnit jejich zastoupení.

Nelze ovšem tvrdit, že silový regulační systém je vždy
výhodný. Proto má obsluha možnost si pro konkrétní pod-
mínky daného pole zvolit regulaci, která splňuje agrotech-
nické požadavky na orbu a při tom šetří naftu. Např. při
orbě s neseným pluhem s nerovným povrchem pole do-
chází při polohové regulaci k přenosu nerovnosti pole na
celou soupravu. To se prakticky projeví nežádoucím kolí-
sáním hloubky orby. Silová, nebo smíšená regulace dokáže
na zmíněné nerovnosti reagovat a hloubku orby prakticky
vyrovnává. Naopak orba na plnou silovou regulaci
v nehomogenní půdě dělá problémy tím, že dochází
k častému vyhlubování pluhu. Proto jsou traktory vybave-
ny potenciometry, které umožní kombinovat více regulač-
ních systémů, nebo změnit citlivost siloměrných čepů.

Zavedením elektrohydraulické regulace tříbodového zá-
věsu traktoru se otevírají široké možnosti obsluze zvolit
takovou kombinaci regulačních prvků, která umožní   regu-

lovaně dotěžovat hnací kola traktoru a tím lépe využívat
výkonu motoru. Přenášení hmotnosti pluhu na traktor by
nemělo být spojeno s velkými výkyvy v hloubce orby. Dneš-
ní elektro-hydraulické ovládání tříbodového závěsu trakto-
ru dokáže regulovaně dotěžovat hnací kola traktoru, aniž
by negativně ovlivnilo agrotechnické požadavky na práci
zemědělského stoje, který je připojen k traktoru. Účinnost
přenosu hnacích sil na kolech traktoru závisí na adhezním
zatížení. Činnost jednotlivých regulačních systémů hyd-
rauliky podstatným způsobem ovlivňuje prokluz a tahové
vlastnosti traktoru. Měla by platit zásada, čím je větší vý-
kon motoru, tím  by měla být věnována větší pozornost
jednotlivým regulačním systémům tříbodového závěsu trak-
toru.

3.2.3 Vliv šířky pneumatik na tahové vlastnosti traktoru
 a spotřebu nafty při  orbě

Traktory mohou být vybaveny různými typy pneumatik.
V poslední době jsou nabízeny především radiální pneu-
matiky s různou šířkou. Vliv šířky pneumatik na tahové vlast-
nosti byl měřen na MZLU v Brně. Tahové vlastnosti se
zjišťovaly při standardní tahové zkoušce traktoru JD 8200
na nakypřené půdě. Traktor byl opatřen úzkými pneumati-
kami na přední nápravě 16,9 R 30 RADIAL, na zadní nápra-
vě 20,8 R 42 RADIAL. Druhá skupina měření byla provede-
na s širokými pneumatikami na přední nápravě 480/70 R 30
RADIAL a na zadní nápravě 620/70 R 42 RADIAL. Výsled-
ky měření tahových vlastností traktoru pro dva převodové
stupně jsou uvedeny v tahové charakteristice na obr. 3.17.
Z grafu je patrné, že při použití širokých pneumatik dojde
ke snížení prokluzu kol.

Vlivem zlepšení přenosu hnací síly motoru na podložku,
dojde také ke zvýšení tahové síly. Spolu s tahovou silou,
se vlivem snížení ztrát prokluzem kol zvýší tahový výkon.
Z grafu na obr. 3.17 je zřejmé, že použití širších pneumatik,
vede ke zvýšení tahového výkonu. V konkrétních půdních
podmínkách bylo naměřeno zvýšení tahového výkonu na
9. převodový stupeň o 9,8 % a na 7. převodový stupeň o
5,3 %. Nárůst tahového výkonu se projeví ve zvýšení taho-
vé účinnosti. Obdobně se projeví v tahových vlastnostech
také dvojmontáž pneumatik na hnacích nápravách.

Snížení ztrát prokluzem je patrné z grafu na obr. 3.18. Při
stejné tahové síle 50 kN, byl naměřen, při použití širších
pneumatik, prokluz kol o 6 – 8 % nižší a při vyšších taho-
vých silách se rozdíly v prokluzech zvyšují.

Vliv šířky pneumatik  na energetické a výkonnostní para-
metry byl také měřen u orební soupravy  traktoru JD 8200
s osmiradličným návěsným otočným pluhem Herkules. Mě-
ření bylo realizováno v terénu ve stejných podmínkách. Při
všech zkouškách byla dodržena stejná hloubka orby a mo-
tor pracoval v ekonomickém režimu. Dosažené výsledky
jsou uvedeny v grafech na obr. 3.19 a 3.20. Z grafů je patr-
né, že zlepšené tahové vlastnosti traktoru se širšími pneu-
matikami se projeví také ve výkonnosti a spotřebě nafty.
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Obr. 3.17:  Vliv šířky pneumatik na tahové vlastnosti traktoru

Obr. 3.18: Vliv šířky pneumatik na prokluz kol  traktoru při stejné tahové síle
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Obr. 3.19: Vliv šířky pneumatik na operativní výkonnost orební soupravy

Obr. 3.20: Vliv šířky pneumatik na spotřebu paliva při orbě
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Vlivem snížení ztrát prokluzem a zvýšením tahového vý-
konu došlo ke zvýšení výkonnosti orební soupravy.
Při použití úzkých pneumatik byla výkonnost  průměrně
o  5,5 % nižší než s pneumatikami širokými. Zvýšení výkon-
nosti se projeví také ve spotřebě paliva. Při zkouškách bylo
dosaženo průměrné úspory 4 % nafty. Je nutné ale zdůraz-
nit, že vyšší výkonnost a nižší spotřebu paliva lze dosáh-
nout pouze je-li správně sestavena souprava traktoru
s pluhem a motor traktoru je zatěžován tak, aby pracoval
v ekonomické oblasti.

3.2.4 Možnosti snižování spotřeby nafty u traktorových
dopravních  souprav

Měření parametrů motoru v dopravě

Měření traktorové dopravní soupravy Case IH 195 CVX
s návěsem Annaburger (obr. 3.21) probíhalo na trase o dél-
ce 20,9 km. Před vlastním terénním měřením  byla naměřena
úplná charakteristika motoru traktoru Case IH 195 CVX přes
vývodový hřídel a měřící dynamometr. Snímané hodnoty
ze sítě CAN – Bus, byly pro kontrolu měřeny stacionárními
čidly.  Pro posouzení využití výkonu motoru v dopravě bylo
snímáno jeho zatížení ze sítě CAN – Bus traktoru. K síti byl
připojen měřící počítač, který průběžně snímá a ukládá do
paměti okamžité zatížení motoru, otáčky motoru, spotřebu
paliva, teplotu paliva a další parametry. Současně byla mě-
řena rychlost jízdy soupravy. Údaje získané z měření se vy-
hodnotí do úplné charakteristiky zatížení motoru.

Obr. 3.21: Měřená dopravní souprava Case
IH 195 CVX s návěsem Annaburger

Měření rychlosti jízdy soupravy

Pro stanovení výkonnosti dopravní soupravy je nutné
stanovit pracovní rychlost. Pro měření rychlosti byl použit
radar RDS TGSS namontovaný na rámu traktoru (viz
obr. 3.22). Signály z radaru byly zpracovány v měřícím po-
čítači a ukládány spolu s ostatními snímanými údaji do pa-
měti. Pro stanovení ztrát prokluzem kol traktoru, zvláště při
jízdě po pozemku a v těžkém terénu je také nutné stanovení
prokluzu kol. Ke zjištění okamžitého prokluzu slouží sníma-
če otáček namontované na hnacích kolech traktoru (viz
obr. 3.22). Snímače byly ocejchovány na  rovné přímé dráze
o známé délce. Z  měření byla vypočtena  hodnota dyna-
mického poloměru kola, pro stanovení okamžité teoretické
rychlosti. Z okamžitých hodnot teoretické a skutečné rych-
losti naměřené radarem byl vypočten  prokluz kol traktoru.

Obr. 3.22: Snímače pro měření rychlosti traktoru
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Měření profilu dráhy dopravní soupravy

Parametry dopravních souprav jako je rychlost, s tím
související výkonnost a spotřeba paliva, jsou výrazně ovliv-
ňovány členitostí dráhy po níž se souprava pohybuje. Pro
přesné porovnání výsledků různých zkoušek je proto nut-
né, charakterizovat co nejpřesněji dráhu soupravy. Pro po-
suzování členitosti vozovky bylo použito měření nadmoř-
ské výšky pomocí soupravy GPS.

Profil projeté dráhy je vyobrazen  viz obr. 3.23a.
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Obr. 3.23a: Měřící úseky a výškový profil dráhy dopravní soupravy

Stanovení  výkonnostních  a  energetických  parametrů
dopravních  souprav

Jednotlivé varianty měření byly porovnány podle dosa-
žené jednotkové spotřeby paliva v mililitrech na vykona-
nou  přepravní  práci v  tunokilometrech  (Qtkm) a podle
výkonnosti  dopravní soupravy (Wth).

Při měření byly využity varianty zátěže, dané nastavením
potenciometru zátěže (obr. 3.23b)

1. Potenciometr zátěže byl nastaven hodnotu 1-auto-
matický režim, motor traktoru pracuje v rozmezí otá-
ček  2050 až 2150 min-1.

2. Potenciometr zátěže byl nastaven hodnotu 5. Auto-
matika řídí motor a převodovku tak, aby motor pra-
coval v  rozmezí otáček 1850 až 1950 min-1 .

3. Potenciometr zátěže byl nastaven na hodnotu 10.
Automatika řídí motor a převodovku tak, aby motor
pracoval v ekonomické oblasti tj. v oblasti  maximál-
ního točivého momentu, kde motor dosahuje mini-
mální měrné spotřeby.

Vyhodnocení měření dopravní soupravy
Hodnocení energetických parametrů

Hodnocení energetických parametrů měřené soupravy
je graficky znázorněno na obr. 3.24. Z naměřený hodnot vy-
plývá, že hydromechanická převodovka, vybavená auto-
matikou řazení přináší úsporu ve spotřebě paliva. Při nasta-
vení  potenciometru zátěže na  hodnotu 1 (režim maximální-
ho výkonu), byla jednotková spotřeba paliva Qtkm
47,2 ml.tkm-1. Měrná spotřeba paliva, dosažená při měření
s potenciometrem zátěže nastaveným do polohy 10 (eko-
nomický režim), Qtkm byla 44,6 ml.tkm-1, což je o 2,6 ml.tkm-1

nižší. Vezmeme-li za  základ hodnotu naměřenou při ekono-
mickém režimu motoru, potom úspora nafty byla 5,8 %.
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Obr. 3.23b:    Oblasti práce traktorového motoru v dopravě

Obr. 3.24: Měrná spotřeba při různém nastavení potenciometru zátěže dopravní soupravy
(traktor CASE IH 195 CVX + Annaburger HTS)
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Hodnocení výkonnostních parametrů dopravní soupravy

Hodnocení výkonnostních parametrů měřené soupra-
vy je graficky znázorněno na obr. 3.25. Z naměřených vý-
sledků vyplývá, že pro automatický režim 1 byla přepravní
výkonnost Wth 28,6 t.h-1. Vezmeme-li v úvahu dosaženou
přepravní výkonnost  v ekonomickém režimu práce moto-

ru, kdy potenciometr zátěže byl  nastaven na hodnotu 10,
při které byla dosažena přepravní výkonnost Wth  27,3 t.h-1,
potom rozdíl činí 1,3 t.h-1 ve prospěch automatického reži-
mu na maximální výkon. Je-li základní hodnota naměřena na
automatický režim, pak při ekonomickém režimu motoru pře-
pravní výkonnost poklesla o 4,7 %.

Obr. 3.25: Přepravní výkonnost při různém nastavení potenciometru zátěže

Obr. 3.26: Vliv výkonu motoru traktoru  na měrnou spotřebu paliva s návěsem  Annaburger
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Obr. 3.27: Vliv výkonu motoru na přepravní výkon souprav  s návěsem  Annaburger

Na základě realizovaných měření je možno konstatovat,
že se zvýšení výkonu motoru traktoru u dopravní soupra-
vy projeví v růstu měrné spotřeby motorové nafty na jed-
notku přepravní práce (ml.tkm-1). Porovnány byly dopravní
soupravy tvořené návěsem Annaburger  postupně připo-
jovaným ke třem traktorům o různém výkonu motoru. Sou-
pravy se pohybovaly po trase uvedené na obr. 3.23a.
Z výsledků je patrné, že nejnižší měrnou spotřebou na mě-
řeném okruhu dosáhla souprava s traktorem o jmenovitém
výkonu motoru 145,5 kW, tj. 33,7 ml.tkm-1, nejvyšší soupra-
va s traktorem o jmenovitém výkonu motoru  231 kW, a to
58 ml.tkm-1. Z grafu na obr. 3.2.6 je také zřejmý vliv svahu
na spotřebu paliva.

Při jízdě soupravy do svahu vykázala nejnižší přepravní
výkon 424 tkm.h-1 souprava s traktorem o jmenovitém vý-
konu   motoru  145,5 kW, nejvyšší  přepravní výkon
550 tkm.h-1 dosáhla souprava s motorem o výkonu 231 kW.
Jak je z grafu na obr. 3.27 zřejmé, při jízdě soupravy do sva-
hu se na dosahovaném přepravním výkonu soupravy pro-
jeví příznivě výkonnější motor traktoru. Při jízdě po rovině
dosáhly obě porovnávané soupravy stejný přepravní vý-
kon, ale souprava s výkonnějším motorem spotřebuje více
paliva.

Zatížení traktorového motoru v dopravě

Měření zatížení motoru během zkoušek, odečítané ze
sítě CAN Bus traktoru, umožňuje provést vyhodnocení

zatěžování traktorového motoru v dopravě do úplné cha-
rakteristiky sestavené z výsledků měření traktoru
v laboratoři. Z grafu úplné charakteristiky s vyznačením
procent času provozu motoru v jednotlivých oblastech otá-
ček a zatížení je možno vyčíst, jak je motor během provozu
využíván. Vyhodnocení je provedeno z četností jednotli-
vých zatížení ve zvoleném rozmezí otáček. Vypočtené hod-
noty jsou vyneseny v procentech do příslušných oblastí
úplné charakteristiky (obr. 3.28).

Graf na obr. 3.28 dává obraz o zatěžování motoru při
nasazení traktoru v dopravě popř. v jiné činnosti.
Z charakteristiky je možné určit vhodnost volby soupravy
tak, aby byl motor maximálně využíván a zajistila se ekono-
mika jeho provozu.

V současné době je v ČR pestrá nabídka traktorů, které
svým technickým vybavením, elektrohydraulickým ovlá-
dáním dílčích funkčních uzlů přinesly nejen vysoký kom-
fort, ale i účelnost spojenou s jednoduchostí v ovládání.
Motory dnešních traktorů disponují vysokým převýšením
točivého momentu, převodovkami řazenými při zatížení,
nebo hydromechanickými převodovkami, které jsou pro-
gramově řízeny. Všechny tyto výhody dávají praxi reálnou
možnost pracovat v ekonomické oblasti úplných otáčko-
vých charakteristik spalovacího motoru, což znamená úspo-
ru paliva, která tvoří jednu z nejvyšších nákladů na provoz
dopravních souprav.
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Obr. 3.28: Úplná charakteristika zatížení s procentuálním vyznačením práce motoru v jednotlivých
oblastech otáček a zatížení

3.2.5 Vliv  konstrukce  převodovky  na spotřebu  nafty
v  dopravě

Pro měření byl vybrán traktor New Holland TM 190 o
jmenovitém výkonu motoru 152 kW s převodovkou 19 x 6
Economy z Agrodružstva Morkovice. Zde je traktor použí-
ván  od  konce  června   2005 a motor měl v době testu
najeto 140 motohodin. Na traktoru byly použity pneumati-
ky Pirelli. Na přední nápravě 540/65 R 30 Radial TM 800 a
na zadní nápravě 650/65 R 42 Radial TM 800. Přední nápra-
va byla dotížena závažím o celkové hmotnosti 990 kg. Pře-
vodovka traktoru umožňuje dosáhnout při maximálních otáč-
kách motoru pojezdové rychlosti 50 km.h-1. V provedení
Economy jsou maximální otáčky motoru traktoru při zařaze-
ném 19. převodovém stupni omezeny na  1950 ot.min-1 a
traktor dosáhne pojezdové rychlosti 42,5 km.h-1. K traktoru
byl připojen dvounápravový nosič nástaveb BERGMANN
Vario 440 s velkoobjemovou sklápěcí nástavbou. Nápravy
podvozku návěsu jsou odpružené, zadní náprava nuceně
řiditelná. Návěs byl vybaven pneumatikami Michelin Car-
go X BIB 600/55 R 26,5 TYP M XVI W. Návěs byl zatížen
pískem, rovnoměrně rozloženým v ložném prostoru. Celko-
vá hmotnost soupravy traktoru s naplněným návěsem do-
sáhla 32 500 kg, s návěsem bez nákladu byla 17 600 kg.
Podrobnější rozdělení hmotností připadající na nápravy trak-
toru a návěsu je uvedeno v tabulce 3.1.

Výsledky měření

Trasa pro měření byla vybrána na silnici III. třídy z ob-
ce Morkovice – Slížany do předměstské části Kroměříže.
Celková délka trasy byla 17,191 km. Podélný profil trasy byl
mírně kopcovitý s celkovým převýšením začátku a konce
trasy 103 m a nejvyšším bodem trasy 350 m.n.m. (obr. 3.29).
Při průjezdu soupravy stanovenou trasou byla pomocí GPS
a spotřeboměru sledována spotřeba v závislosti na profilu
trati. Ukázka podrobného záznamu spotřeby pro režim jízdy
1) (manuální řazení do 19. rychlostního stupně) a 2) (manu-
ální řazení pouze do 18. rychlostního stupně) je na obr. 3.29.
Naměřené hodnoty, čas potřebný na projetí trasy a celková
spotřeba nafty a vypočtená průměrná rychlost soupravy a
hodinová spotřeba jsou pro jednotlivé jízdy jedním a dru-
hým směrem uvedeny v tabulce 3.2. Vliv směru jízdy, resp.
vliv podélného profilu tratě na hodinovou spotřebu je uve-
den na obr. 3.30.
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,

A B 
vážení bez 
nákladu 

vážení s 
nákladem 

Vážení Výpočet Rozložení zatížení náprav 

(t) (t) 

1 

 
 
 
 

 
Zatížení PN 

traktoru s návěsem 4,20 3,60 

2 

 
 
 
 

 Hmotnost traktoru s 
dotížením od 

návěsu 
9,85 11,25 

3 

 
 
 
 

 
Hmotnost připadající 

na nápravy návěsu 7,75 20,80 

4 

 
 
 
 

 
Hmotnost návěsu 8,90 23,35 

5 

 
 
 
 

 
Hmotnost soupravy 17,60  

5-4A 

 
 
6 

 
Vlastní hmotnost  

traktoru 8,70 

4B+6 

 
 
7 
 

 
Hmotnost soupravy 32,05 

4B-4A 8 
 

  
Hmotnost nákladu 14,45 

       

navážené hodnoty    
  

vypočtené hodnoty    
  

 

Tabulka 3.1
Zjištěné hmotnosti u soupravy traktoru New Holland s návěsem Bergmann Vario 440
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Obr. 3.29: Porovnání průběhu spotřeby nafty Qh v [l.h-1] v závislosti na podélném profilu vytyčené
trasy při jízdě soupravy New Holland TM190 s návěsem Bergmann Vario  440 pro režim
manuálního řazení převodových stupňů

Obr. 3.30: Průměrná hodinová spotřeba Qhp [l.h-1] při jízdě soupravy New Holand TM 190
s návěsem Bergmann Vario 440 jedním a druhým směrem vytýčené trasy při
sledovaných režimech řazení převodových stupňů, s nákladem a bez nákladu
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Obr. 3.31: Porovnání průměrné hodinové spotřeby Qhp [l.h-1] soupravy New Holand TM 190
s návěsem Bergmann Vario 440 při třech sledovaných režimech řazení převodových
stupňů

Obr. 3.32: Porovnání přepravní výkonnosti Wp [t.h-1] soupravy New Holland TM 190 s návěsem
Bergmann Vario 440 při  třech sledovaných režimech řazení převodových stupňů
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Obr. 3.33: Porovnání měrné spotřeby na jednotku přepravní práce Qtkm [l.tkm-1]soupravy New Holand
TM 190 s návěsem Bergman Vario 440 při třech režimech řazení převodových stupňů

Rozhodující pro posouzení úspor nafty při přepravě po
silnici s použitím jednotlivých konstrukcí převodovek a re-
žimů řazení převodových stupňů jsou ukazatele získané
výpočtem z naměřených hodnot: Průměrná hodinová spo-
třeba (obr. 3.31), přepravní výkonnost (obr. 3.32) a měrná
spotřeba na jednotku přepravní práce (obr. 3.33). Z porov-
nání 18ti stupňové a 19ti stupňové převodovky pracující
v režimu manuálního řazení vyplývá, že podle všech sledo-
vaných ukazatelů je výhodnější použít novou převodovku
19 x 6 Economy. Hodinová spotřeba nafty byla naměřena o
11 % nižší a spotřeba na tunokilometr dokonce o 13,2 %
nižší. Naproti tomu výkonnost soupravy stoupla o 1,5 %.
Trochu odlišná je situace, kdy budeme porovnávat výsled-
ky testu pouze u převodovky 19 x 6 Economy pracující
v režimu manuálního a automatického řazení převodových
stupňů. Jednotlivé hodnoty jsou ovlivněny možností na-
výšit v případě potřeby u automatického řazení výkon mo-
toru traktoru o 39 %. Hodinová spotřeba se při automatic-
kém řazení oproti řazení manuálnímu zvýšila o 7,6 % a měr-
ná spotřeba na jednotku dopravního výkonu o 5,1 %. Na-
proti tomu dosažením vyšší průměrné rychlosti se výkon-
nost soupravy zvýšila o 2,4 %.

Výsledky měření spotřeby nafty traktoru New Holland
TM 190 s převodovkou 19 x 6 Economy v soupravě
s nosičem nástaveb BERGMAN Vario 440, vybaveným vel-

koobjemovou nástavbou prokázaly, že při použití převo-
dovky 19 x 6 Economy je hodinová spotřeba o 11 % nižší a
měrná spotřeba na jednotku přepravního výkonu o 13,2 %
nižší oproti převodovce 18 x 6 Power Command.

3.2.6 Vliv připojení nesených pluhů na zatížení hnacích
kol traktorů a spotřebu  nafty

Nesené nebo návěsné traktorové soupravy jsou charak-
teristické tím, že   nářadí je připojeno k traktoru pomocí tří-
bodového závěsu. Mezi  traktorem a strojem působí pro-
storová soustava   sil, která ovlivňuje zatížení hnacích kol
traktoru. Při práci s neseným strojem, dochází ke změně za-
tížení hnacích kol, což ovlivňuje jejich prokluz a tahovou
sílu traktoru. Konstrukce tříbodového závěsu traktorů a
závěsy pluhů jsou konstruovány tak, že umožňují různé
varianty připojení neseného nářadí. U horního táhla tříbo-
dového  závěsu můžeme měnit jeho   délku, na traktoru
můžeme zvolit dvě až tři varianty jeho zavěšení horního
táhla. Rovněž horního    táhlo  na stojánek pluhu můžeme
připojit do několika otvorů a u některých typů pluhů může-
me volit i různé  připojení dolních táhel k pluhu viz obr. 3.34.
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Obr. 3.34: Různé možnosti připojení horního táhla a dolních táhel do stojánku pluhu
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V této kapitole chceme ukázat, jaký vliv má způsob při-
pojení a seřízení horního táhla neseného otočného pluhu
na změnu zatíženi hnacích kol traktoru.

Z hlediska dosažení vyšší tahové síly s nízkým proklu-
zem je požadováno dostatečné  adhezní zatížení kol, což je
v rozporu s požadavky na minimální zhutňování půdy, zvláš-
tě u orebních souprav, kde se kola pohybují v brázdě.
U těchto souprav mnozí autoři poukazují na nežádoucí zhut-
ňování podorničí, které způsobují kola pohybující se
v brázdě. Kolový traktor se při orbě pohybuje koly na jedné
straně v brázdě, takže je nakloněn. Naklonění traktoru
v kombinaci se silovým účinkem pluhu způsobuje rozdílné
zatížení náprav i  jednotlivých hnacích kol,  což podstatným
způsobem ovlivňuje záběrový účinek hnacích kol, ale také
nežádoucí zhutňování půdy.

Problematiku zatížení náprav a jednotlivých nacích kol
orajícího traktoru bychom rádi objasnili rozborem naměře-
ných sil v tříbodovém závěsu traktoru při orbě s neseným
otočným čtyřradličným pluhem.

Terénní měření byla prováděna na písčito-hlinité půdě,
průměrná hmotnostní vlhkost  hmotnosti  byla 17,8 %, na-
měřený měrný odpor pluhu  byl 69 kPa. Všechna měření
byla prováděna ve stejných podmínkách. Před měřicím úse-
kem bylo možno pluh a jeho zavěšení upravit tak, aby bylo
možné sledovat závislosti vlivu seřízení délky horního táh-
la na vybrané parametry orební soupravy. Při všech měře-
ních bylo dbáno na to, aby byl pluh správně seřízen a orba
plnila agrotechnické požadavky.

Předkládaná skupina měření demonstruje problematiku

zatížení hnacích kol traktoru při orbě vlevo a vpravo
s neseným otočným pluhem. Síly, působící při orbě na trak-
tor, se měřily pomocí tenzometrických snímačů umístěných
v táhlech tříbodového závěsu viz obr. 3.35.

Obr. 3.35: Umístění tenzometrických snímačů
v tříbodovém závěsu traktoru

Z průměrných úsekových hodnot osových sil v táhlech
tříbodového závěsu byly podle algoritmu vypočteny silo-
vé účinky a momenty působící na traktor (viz obr.3.36).
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Obr. 3.36: Schéma sil a momentů působících na traktor

P  - působiště reakce na pravé zadní kolo, L  - působiště reakce na levé zadní kolo,
C  - působiště reakce na přední nápravu –
T   - těžiště traktoru
FPz -svislá reakce působící na pravé zadní kolo
FLz - svislá reakce působící na levé zadní kolo
FCz - svislá reakce působící na přední nápravu
FTx, FTy, FTz - síly působící v těžišti v ose x, y a z
MTx, MTy, MTz - momenty působící v těžišti kolem os x, y a z
α  -  náklon traktoru
x, y, z - osy souřadnic
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Z naměřených a vypočtených hodnot můžeme formulo-
vat následující závěry.

V sérii měření, která jsou označena jako skupina 1, bylo
horní táhlo seřízeno na délku 700 mm. Při všech měřeních
se pohyboval bod M obr. 3.34 v podélném otvoru stojánku
pluhu volně. Teoreticky by neměla být naměřena v horním
táhle žádná síla. Ovšem nerovnosti pole, které se vyskytly
na měřícím úseku způsobily, že průměrné hodnoty sil ne-
jsou nulové, ale pohybují se kolem nuly viz obr. 3.37 a 3.39.
Ve vztahu ke skupinám měření 2 a 3 jsou průměrné hodno-
ty sil v horním táhle relativně malé. U skupiny měření 1 byl
vypočten malý moment kolem osy x MTx a relativně velký
rozdíl reakcí mezi levým a pravým zadním kolem traktoru při
orbě vlevo (10,9 %). Při orbě vpravo byl reakcí mezi pravým
a levým kolem 6,9 % viz obr. 3.38 a 3.40.

U druhé skupiny měření označené 2 bylo horní táhlo se-
řízeno na délku 665 mm. Při všech měření byl v horním táhle
trvale tah.. Průměrná hodnota síly pro orbu vlevo byla
5,146 kN a pro orbu vpravo 7,145 kN. V důsledku tahové

síly v horním táhle nebylo zadní opěrné kolo zatíženo celou
hmotností pluhu a reakcí od orby připadající na zadní část
pluhu. Vypočtený průměrný moment MTx měl pro orbu vle-
vo hodnotu -0,322 kNm a pro orbu vpravo -0,108 kNm. Pro-
centický rozdíl reakcí mezi zadními koly traktoru se oproti
skupině 1 snížil.

U poslední skupiny měření označené jako skupina 3, bylo
horní táhlo seřízeno na délku 635 mm. Při všech měřeních
byl v horním táhle opět trvale tah. Průměrná síla v horním
táhle pro měření vlevo má hodnotu 11,885 kN a pro orbu
vpravo 11,322 kN. V důsledku větší tahové síly v horním
táhle zadní opěrné kolo téměř nezachycovalo žádnou sílu a
volně kopírovalo terén. U  skupiny měření vlevo měl vy-
počtený průměrný moment MTx  hodnotu 1,876 kNm a prů-
měrný procentický rozdíl reakcí mezi levým a pravým zad-
ním kolem traktoru byl 5,4 % . U skupiny měření vpravo měl
vypočtený průměrný moment MTx  hodnotu 1,330 kNm a
průměrný rozdíl reakcí mezi levým a pravým zadním kolem
traktoru byl 7,9 %.

Obr. 3.37: Závislost momentu MTx na síle v horním táhle - orba vlevo
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Obr. 3.38: Závislost rozdílu reakcí FLz - FPz na momentu MTx - orba vlevo

Obr. 3.39: Závislost momentu MTx na síle v horním táhle - orba vpravo
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Obr.3.40: Závislost rozdílu reakcí FLz - FPz na momentu MTx - orba vpravo

Zpracování naměřených a vypočtených hodnot pomocí
regresní analýzy je znázorněno na obrázcích 3.37 až 3.40.
Na obrázku 3.37 a 3.39 je vidět lineární závislost průběhu
momentu MTx na síle v horním táhle Fh tříbodového závě-
su. Čím je větší síla v horním táhle, tím je více odlehčeno
zadní opěrné kolo pluhu a tím je větší moment kolem osy x
MTx.  V našem případě pro orbu vlevo s rostoucí hodnotou
síly Fh roste záporý moment MTx. Osa x je dle obr. 3.36
orientována proti směru pohybu traktoru, proto záporné
momenty kolem osy x prakticky odlehčují kolo jedoucí
v brázdě.

Z výsledků u první skupiny měření (orba vlevo) je zřej-
mé, že průměrné zatížení kola jedoucího v brázdě vyjádře-
no    procenticky je 44,5 % a  kola jedoucího po záhoně
33,6 %, tedy rozdíl mezi reakcí kol v brázdě a na záhoně činí
10,9 %. U třetí skupiny měření, kdy zadní opěrné kolo pluhu
bylo nejméně zatíženo, je průměrný rozdíl mezi reakcí na
kola v brázdě a na záhoně 5,4 %. Obdobná analýza platí též
pro orbu vpravo. Tato skutečnost je logická, poněvadž při
orbě s odlehčeným opěrným kolem pluhu musí moment MTx
zachytit zvedací táhla tříbodového závěsu. Moment MTx,
společně se silovými účinky pluhu  se projevil na zadních
kolech traktoru tak, že snížil reakci na kolo jedoucí v brázdě.
Uvedené tvrzení dokumentuje provedená analýza, která je
graficky zpracovaná na obr. 3.38 a 3.40.

Z provedené analýzy vyplývá, že se vzrůstající silou
v horním táhle Fh se zmenšuje rozdíl mezi zatížením kola
jedoucího v brázdě a po záhoně. Uvedené zjištění je velmi

důležité z hlediska dosažení rovnoměrného zatížení hnacích
kol, které rozhodujícím způsoben ovlivňuje tahovou sílu
traktoru, prokluz a tím i spotřebu při orbě. Na druhé straně
je třeba si ale uvědomit, že nesprávným seřízením délky
horního táhla, jeho zkrácením, je v horním táhle velká taho-
vá síla, která může zapříčinit nežádoucí odlehčení přední
nápravy. Tato skutečnost je z hlediska využití pohonu přední
nápravy nevýhodná. Proto je dnešní konstrukce traktorů
(zvláště vyšších výkonových tříd) charakteristická tím, že
těžiště traktoru je posunuto k pření nápravě.

Zásady pro sestavování orebních souprav

Správné sestavení traktorové soupravy podstatně ovliv-
ňuje spotřebu nafty na prováděné agrotechnické operace.
Mezi energeticky nejnáročnější práce patří orba. Uveďme
si proto několik zásad pro správné sestavení orební sou-
pravy.

První zásadou je, že k traktoru by měl být zapojen pluh,
jehož celkový opor bude odpovídat tahovým schopnos-
tem traktoru. To znamená, že traktor by měl  pracoval
s maximální možnou tahovou účinností, přičemž rychlost
orby by se měla pohybovat v rozmezí určené výrobcem
pluhu.

Pro pluh připojený k traktoru platí, že jeho rám musí být
v podélné i příčné rovině rovnoběžný s povrchem pole.

Pluh nesmí vyvozovat na traktor síly v příčném směru.
Traktor nesmí vybočovat z brázdy, nebo být držen v přímém
směru natáčením předních kol traktoru viz. obr. 3.41.
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Obr. 3.41: Seřízení tahové linie pluhu
A: traktor je udržován v přímém směru natáčením kol,
B: správné seřízení tahové linie.

Obr. 3.42: Správné seřízení tahové linie u pluhu s měnitelným záběrem

K vybočování traktoru při orbě dochází tehdy, když no-
sitelka celkového odporu pluhu (spojnice mezi body Z a
PZ) prochází mimo střed zadní nápravy (bod M) obr. 3.41.
Pokud nositelka celkového odporu v půdorysu prochází
mimo bod M, působí na traktor moment, který stáčí traktor
do strany. Aby obsluha udržela traktor v přímém směru,
musí natočením kol moment zachytit. Takováto orba je spo-

jena s vyšším odporem a vyšší spotřebou paliva. Správné
seřízení (které závisí na konstrukci pluhu) se provádí po-
mocí seřizovacího ústrojí na závěsu pluhu. Změnou délky
táhel seřizovacího ústrojí závěsu pluhu se docílí, že nositel-
ka celkového odporu prochází bodem M. Tím docílíme rov-
noměrné rozdělení celkového odporu pluhu na zadní ná-
pravu a traktor nevybočuje.
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U pluhů s plynule měnitelným záběrem, se pomocí hyd-
raulického válce nastavuje záběr a současně také poloha
závěsu. Tím je zajištěno, že při každém záběru prochází no-
sitelka celkového odporu pluhu (tahová linie) středem zad-
ní nápravy (bod M obr. 3.42).

 Nesené pluhy, musí být v příčném směru volné. To zna-
mená, že dolní táhla tříbodového závěsu traktoru nesmějí
být pomocí vymezovacích táhel zafixována, ale vymezova-
cí táhla musí umožnit dolním táhlům v příčném směru vý-
kyv. Dolní táhla by se neměla během orby opírat o zadní
most traktoru.

3.2.7 Možnosti úspory energie při sklizni píce častější
výměnou  nebo  ostřením nožů

Žací stroje

Za účelem zjištění příkonu rotačního žacího stroje
s ostrými a tupými noži proběhlo měření na lučím porostu
ve druhém užitkovém roce. Měření se uskutečnilo při první
a druhé seči. Měření probíhalo na čelně neseném rotačním
žacím stroji firmy Niemeyer typu RO 305. Jedná se o rotační
žací stroj se čtyřmi bubny, který je osazen celkově deseti
noži (2+3+3+2). Pracovní záběr stroje je 3 m. Při měření byl
zjišťován příkon na předním vývodovém hřídeli pohonu
stroje pøi pojezdové rychlosti v rozmezí 14 až 20 km.h-1 na
60 m dlouhé zkušební parcele pokaždé s tupými a ostrými
noži. Každé měření bylo pro zajištění objektivity čtyřikrát

opakováno. Tím bylo dosaženo odpovídajících výsledků.
Jako ostré nože byly použity nože úplně nové, jako tupé
nože byly použity nože ztupené, které jsou v praxi nahrazo-
vány novými. Rozdělení zkušebních parcel pro zkoušky po
první a druhé seči bylo uděláno tak, aby si bylo co nejvíce
podobné. Příkon žacího stroje se zjišťoval měřením točivé-
ho momentu a otáček torzního  dynamometru, umístěného
na vývodovém hřídeli traktoru. Údaje z dynamometru byly
načítány 100 x za sekundu. Jako kriterium pro porovnání
příkonu sloužil průměr všech naměřených hodnot z jedné
zkušební parcely, na které byl vždy rovněž sledován vý-
nos.

Ostré nože šetří asi 1 kW příkonu na metr záběru.
Příkon rotačního žacího stroje stoupal se stoupající prů-

chodností hmoty. Při použití tupých nožů byl příkon stroje
na poháněcím hřídeli při průměrné průchodnosti 120 t.h-1

čerstvé hmoty asi 20 kW (obr. 3.43). Po výměně nožů za
ostré klesl příkon při stejné průchodnosti hmoty asi
o 3 kW. To v procentuálním vyjádření odpovídá snížení
příkonu o asi 15 %. Výsledkem tohoto měření je, že ostré
nože snižují příkon stroje při sklizni stejného porostu nezá-
visle na průchodnosti. Tím se snižuje i spotřeba paliva.

Moderní traktory výkonové třídy 55 až 64 kW mají měr-
nou spotřebu paliva v průměru asi 270 g.kWh-1. Díky úspoře
3 kW příkonu tak lze ušetřit při měrné hmotnosti nafty i
0,8 g.cm-3 přibližně 1 litr nafty za hodinu.

0

5

10

15

20

25

30

15 25 35 45 55

Průchodnost vlhkého materiálu [kg.s-1]

P
řík

on
 n

a 
po

há
ně

cí
m

 h
říd

el
i [

kW
] 

Tupé nože Ostré nože

Obr. 3.43:  Porovnání příkonu rotačního žacího stroje o záběru 3 m při použití
 ostrých a tupých nožů
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Obr. 3.44:  Porovnání příkonu řezacího ústrojí sběracího lisu při použití
ostrých a tupých nožů v závislosti na průchodnosti materiálu

Sběrací lisy a sběrací návěsy

Lisy na válcovité balíky a sběrací vozy, dnes běžně pou-
žívané při sklizni pícnin, jsou vybavovány rotorovým řeza-
cím mechanismem. Funkční a pracovní princip je u obou
těchto typů sklizňových strojů identický. Výsledky měření
uskutečněných na lisu na válcové balíky platí proto do
značné míry i pro sběrací návěsy.

Lisy plní při své práci 3 technologické funkce: sběr, řezá-
ní a lisování. Příkon naprázdno je u sběracího lisu 2 kW. Při
sběru a řezání stébelnatého materiálu je potom příkon stro-
je asi 12 kW. Samotné lisování spotřebuje 3 x více příkonu
než řezání a tento příkon se spotřebovává i při vázání balíku
při plné lisovací komoře.

Pro měření příkonu řezacího ústrojí s ostrými a tupými
noži na zavadlé píci byl použit lis na válcovité balíky Orkel
GP 1250 se 14 řezacími noži, které umožňují dosáhnout teo-
retické délky řezanky 80 mm. Pro měření byly použity 2 sady
nožů. Jako ostré nože byla použita sada nožů nových.

Z výsledků měření vyplývá, že příkon stoupá se stoupa-
jící průchodností. Při průchodnosti 18 kg.s-1 byl naměřen
příkon 14,5 kW při použití nožů ostrých. Při použití tupých
nožů tento příkon vzrostl o 3,7 kW na 18,2 kW. Ukázalo se,
že u nižších průchodností byly rozdíly v příkonu nižší, než
u průchodností vyšších (obr. 3.44) se neprokázal. Kvalita
řezu se hodnotila stanovením podílu řezanky. Dále se zjisti-

3.2.8 Možnosti snižování energetické náročnosti
drcení  slámy na drtičích  nesených na sklízecích
mlátičkách s ohledem na kvalitu práce drtiče

Poklesem stavu skotu v našich podmínkách a zvýšeným
zaváděním postupů redukovaného zpracování půdy či pří-
mého setí do zemědělské praxe dochází k neustálému ná-
růstu požadavků na kvalitu práce drtičů slámy nesených
na sklízecích mlátičkách. Špatně podrcená a rozmetaná slá-
ma může způsobit problémy jak při zakládání porostů ná-
sledných plodin, tak i při jejich vzcházení. Díky velmi vyso-
ké rychlosti řezu a osazením drtiče pevným protiostřím a
lištami brzdícími pohyb materiálu procházejícího drtičem,
patří drtiče na sklízecích mlátičkách k agregátům s velmi
vysokým požadavkem na vstupní energii.

Předmětem práce je snížení energetické náročnosti drti-
če řízeným vstupem stébelnatého materiálu při dosažení
požadované kvality drcení (obr. 3.45).

lo, že otupení nožů nemá podstatný vliv na kvalitu řezu,
která se posuzovala podílem délkových tříd řezanky.
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Obr. 3.45: Vyznačení oblasti zájmu zkoumání

Laboratorní zkoušky se uskutečnily na modelu plnění
držiče, který se skládá z přijímacího dopravníku, (obr. 3.46),
na který lze naložit slámu v odpovídajícím zatížení jako u
skutečné sklízecí mlátičky. Za modelem přijímacího doprav-
níku je umístěno klávesové vytřasadlo ze sklízecí mlátičky,
které má pro tyto účely redukovanou délku i šířku.
Z vytřasadla je materiál veden do drtiče. A právě vstup
materiálu do drtiče je možný různými způsoby upravovat
s sledovat vliv této úpravy na kvalitu drcení a současně lze
sledovat i průběh zatížení drtiče a jeho aktuální příkon.
Kvalita práce drtiče je hodnocena pomocí kaskády síto-
vých skříní, kdy dojde  k oddělení jednotlivých frakcí ře-
zanky, a podle těchto podílů se hodnotí kvalita práce. Po-
hon drtiče slámy lze zajistit buď elektromotorem, vybave-
ným regulací otáček pomocí frekvenčního měniče, příp. ro-

tačním hydromotorem nebo přes variátor od vývodového
hřídele traktoru. Třetí varianta je schůdnější především
s ohledem na energetickou náročnost, kdy je nutné počítat
s výkonem elektromotoru minimálně 30 kW s tím, že maxi-
mální příkon může dosáhnout až 80 kW, podle zatížení drti-
če.
Byly porovnány tři varianty:

1. srovnávací varianta, kdy je slámy k drtiči přiváděna
od vytřasadla „volným pádem“ po směrovacím ple-
chu,

2. použití vkládacích válců s ozubenými prstenci, kte-
ré slámu stlačí a vkládají ji do drtiče v oblasti pohy-
bu nožů,

3. použití dvojice dopravníků, které spolu svírají slá-
mu a přivádí ji k drtiči.

Dávkovací dopravník 

Klávesové vytřasadlo 

Drtič 

Kaskádová 
sítová skříň

Pohon drtiče 
s variátorem 

Obr. 3.46: Schéma modelu plnění drtiče
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Obr. 3.47:  Varianty vstupních cest materiálu do drtiče

Při použití podávacích válců, které mají na svém povrchu
navařené ozubené prstence, jež zabraňují prokluzu materiá-
lu mezi ocelovým povrchem válců, prochází veškerý mate-
riál mezerou o šířce 100 mm k drtiči. Válce mají pohybovou
frekvenci 120 ot.min-1. Pokud se pro  přívod materiálu vyu-
žijí pásové dopravníky, musí být jejich povrch opatřen příč-
nými lištami, opět z důvodu zabránění prokluzu materiálu
po dopravnících. Rychlost obou dopravníků je stejná a
dosahuje 1,1 m.s-1.

Příkon drtiče byl měřen pomocí dynamometru vloženého
do hnací soustavy drtiče. Současně byly také snímány otáč-
ky hnací hřídele. Pro sladění průchodnosti materiálu bylo
nutné vybavit pohon podávacího dopravníku elektromo-
torem s možností plynulé změny otáček.

Pro zjištění rovnoměrnosti průchodu hmoty do drtiče byla
použita videokamera, která zaznamenávala plynulost prů-
chodu hmoty vstupním kanálem drtiče. Výsledkem analýzy
záznamu z kamery je zajištění, do jaké míry lze úpravou
vstupní dráhy materiálu do drtiče změnit kvalitu výsledné-
ho produktu. U drtiče lze kromě pevného protiostří použít i
příčný břit a několik brzdících lišt, které zpomalují průchod
materiálu drtičem a zlepšují tak účinek drcení. Studiem lite-
ratury lze zjistit, že při použití podávacích válců i dopravní-
ků dochází k výrazné redukci výskytu dlouhých stébel
v podrceném materiálu bez nadměrného vzniku drobných
částí, které způsobují problémy s následným rovnoměrným
rozmetání po povrchu půdy především díky svým malým
rozměrům a nízké hmotnosti.

Při měření příkonu bylo zjištěno, že příkon při použití
válců stoupl jen nepatrně, ale při použití dopravníků stoupl

o 20 %. Pro běh nezatížených válců je potřeba 300 W  pro
nezatížené dopravníky 800 W. Tyto hodnoty jsou poměrně
nízké, takže ke zvýšení dochází vlivem koncentrovaného
průchodu materiálu. Snižování příkonu na drcení může jít
cestou odstranění příčných zpomalovacích lišt v drtiči. Po
jejich odstranění došlo ve variantě s podávacími válci
k poklesu příkonu o 19 %, při zachování stejné kvality drce-
ní a u varianty s podávacími dopravníky došlo k poklesu o
15 % opět bez negativních vlivů na kvalitu práce drtiče
(WALLMANN, HARMS, 2005).

Dalším důležitým požadavkem na pohon drtiče je rovno-
měrnost jeho zatížení, bez velkých rázů a příkonových či
momentových špiček v průběhu práce (obr. 3.48). Točivý
moment byl měřen u všech variant při průchodnosti
3 kg.s-1 a otáčkách drtiče 3500 ot.min-1. Pokud se podíváme
na průběh momentu u konvenčního plnění drtiče, lze spat-
řit zcela zřetelné intervaly s vyšším a nižším zatížením, i když
průchod hmoty drtičem by měl být kontinuální.

Tento jev se dá vysvětlit tvorbou vzduchového polštáře
vyvolaného ventilačním účinkem rotujícího drtiče. Přivá-
děná sláma, která nemá dostatečnou hmotnost, aby překo-
nala sílu vzduchového polštáře je nadnášena nad drtičem a
teprve po připadnutí další slámy dojde ke zvýšení její hmot-
nosti a překonání vzduchové bariéry. Tím pak vznikají ne-
rovnoměrnosti v odběru točivého momentu a příkonu.
U varianty s podávacími válci dochází k nárůstu točivého
momentu místy až o 26 %, což činí tuto variantu nepoužitel-
nou z důvodu nutnosti zálohy výkonu a vyšší možnosti
opotřebení mechanických částí. Při použití podávacích do-
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Obr. 3.48: Průběhy točivého momentu u drtiče s různou úpravou vstupu materiálu
(WALLMANN, HARMS, 2005)

pravníků je zaručen klidný chod drtiče bez nárůstu špičko-
vých hodnot točivého momentu i příkonu. Takže na zákla-
dě přibližně stejné kvality drcení a rovnoměrnosti zatížení
drtiče je nutné podrobit tuto variantu dalšímu zkoumání.

Dalším podmětem pro zkoumání je vliv frekvence řezu na
kvalitu drcení slámy a příkon. Jestliže uplatníme předchozí
poznatek, o vzniku vzduchového polštáře a působení od-
středivé síly od rotujících částí drtiče je jasné, že maximální Obr. 3.49: Nůž s úpravou  k fixaci v pracovní poloze

Obr. 3.50:  Kvalita podrceného materiálu a příkon drtiče u jednotlivých variant
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Jak je patrné z obr. 3.51, budou nástroje na rotoru roz-
místěny ve čtyřech řadách tak, že nože upevněné naproti

zhoršení kvality drceného materiálu. Tedy kvalita podrce-
ného materiálu je přibližně stejná jako u použití jednodu-
chých nožů, ale příkon na drcení poklesl proti tomu o pl-
ných 17 % (obr. 3.50).

otáčky drtiče jsou omezené s ohledem na zatížení a rovno-
měrnost chodu. Proto nelze zvyšovat otáčky nad stanove-
nou mez a pro zvýšení počtu řezů lze použít zvýšení počtu
nožů. Zvýšením počtu nožů dosáhneme zvýšení frekvence
řezání i při snížených otáčkách rotoru drtiče. Jelikož, ale
není zaručeno radiální napřímení nožů do pracovní polohy,
je nutné je v této poloze fixovat (obr. 3.49). Pro měření byly
použity otáčky drtiče 3500 ot.min-1. Zdvojení počtu nožů
vedlo ke zlepšení kvality řezanky a příkon stoupl jen o 4,6
kW. U varianty s podávacími dopravníky klesl podíl vel-
kých i středně velkých frakcí jen nepatrně. Mnohem pod-
statnější je ovšem zjištění, že odstraněním brzdících lišt a
protiostří vede k výraznému poklesu příkonu při jen mírném

Lze říci, že úprava plnění drtiče má vliv na zlepšení práce.
Mnohem výhodnější než použití plnících válců je použití
plnících dopravníků, které zajistí vyrovnaný chod drtiče
díky rovnoměrnému zatížení bez momentových špiček. Po-
kud dojde k odstranění brzdicích lišt i protiostří v drtiči, lze
při zvýšené frekvenci řezů dosažené zdvojením počtu nožů
při konstantních otáčkách dosáhnout přibližně stejné kva-
lity drcení, ale při výrazně sníženém příkonu drtiče a to až o
17 %.

Návrh opatření pro dosažení úspory energie při drcení
slámy

Z výše uvedeného vyplývá, že podstatný vliv na ener-
getickou náročnost řezání materiálu v drtiči má umístění
pevného protiostří a příčných lišt pro zpomalení průchodu
materiálu drtičem. Další dominantní vliv na energetickou
náročnost mají otáčky rotoru drtiče. Zvýšení otáček má vliv
na zvýšení počtu řezů za časovou jednotku, ale současně
má také vliv na zvýšení příkonu energie. Zvýšení počtu
řezů lze také zvýšit navýšením počtu nožů, při zachování
konstantních otáček. Pokud dojde zároveň s touto operací
k odstranění příčných lišt a pevného protiostří, lze očeká-
vat snížení příkonu, jak dokázal Wallmann a Harms
(2004,2005), při zachování kvality řezaného materiálu bez
navýšení podílu příliš dlouhých nebo naopak příliš krát-
kých částic, jež by mohly způsobit problémy
s rovnoměrností rozmetání po poli a jejich následném za-
pravení, které by vedlo ke zvýšené energetické náročnosti
v dalších operacích.

3.2.9 Snižování energetické náročnosti mulčování
vlivem úpravy tvaru  nože

Mulčování je proces, při kterém se podrcené rostlinné

zbytky nechávají ležet na povrchu pozemku. Mulč má řadu
výhod, chrání povrch půdy před vysycháním, zmenšuje
potřebu zavlažovat, zabraňuje erozi půdy, brání v růstu ple-
velům, vytváří mikroklima pro půdní život a kořínky rostlin,
rozkládá se na humus a pomáhá vytvářet novou zeminu, je
ideální formou recyklace rostlinných odpadů a zbytků, ušetří
spoustu práce s údržbou ploch mezi rostlinami a mnoho
dalších.

Mezi hlavní požadavky kladené na stroje pro mulčová-
ní patří dokonalé podrcení nadzemní části rostlin, možnost
snadného nastavení a dodržení pracovní výšky rotoru, rov-
noměrné rozprostření podrcené hmoty na povrchu pozem-
ku, snadné připojení k traktoru, ale také co největší výkon-
nost strojů (záběr stroje, pracovní rychlost a spolehlivost),
co nejlepší kvalita práce se snížením energetické náročnos-
ti a ztrát.

Kapitola je zaměřena především na řešení možného sní-
žení energetické náročnosti při zachováním či zlepšením
kvality práce úpravou pracovních mechanismů stroje. Ener-
getická náročnost se může výrazně projevit v ekonomice
nasazených strojů a je tedy cílem ji snižovat a to ve všech
oblastech zemědělské techniky. Cílem je navrhnout změnu
či úpravu pracovních mechanismů mulčovače, která pove-
de ke snížení energetické náročnosti a porovnání navrže-
ného uspořádání se stávající konstrukcí stroje.

Návrh opatření vedoucích ke snížení energetické nároč-
nosti

Na velikost energetické náročnosti žacích strojů má vliv
mnoho faktorů. Z hlediska řezných mechanismů je to pře-
devším řezná rychlost, úhel broušení ostří, pojezdová rych-
lost stroje, sklon ostří při řezu materiálu, ale i otupení ná-
stroje.

V této kapitole se zabýváme především vlivem odklonu
ostří vnikajícího do materiálu při řezu (kluzný řez) na ener-
getickou náročnost v porovnání s kolmým řezem, kdy ostří
nože vniká do materiálu kolmo. Řez tedy probíhá najednou
celou délkou ostří.

Uspořádání řezných mechanismů

Uspořádání se týká především počtu nožů na rotoru, roz-
místění nožů na rotoru, rozměrů řezných nástrojů a rozměrů
rotoru. Dále se uvažuje s umístěním protiostří ve tvaru pev-
né lišty, na které bude probíhat vlastní řez.

Rozměry a rozmístění nožů na rotoru
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Obr.3.51: Rozmístění nástrojů a hlavní rozměry pracovního válce,
B – pracovní záběr stroje, D – průměr rotoru

nůž 

rotor 
nožový závěs 
šroub s maticí 
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Obr. 3.52: Uchycení nožů na rotoru

Rozměry jsou uvedeny na obr. 3.53. Hlavní rozměr, který
je dále potřeba při řešení řezného momentu, je poloměr ro-
toru.

Obr. 3.53: Hlavní rozměry pracovního válce
s nástroji

Řešení se zabývá řezem s oporou, tedy s umístěním pro-
tiostří a porovnává se energetická náročnost při řezu
s protiostřím. Znamená to, že práci na tomto problému lze
rozdělit do dvou fází. První fáze je řez bez opory, kdy dojde
k pouhému uříznutí rostlin. Druhá fáze je potom drcení (ře-
zání) materiálu mezi nožem a protiostřím, kdy výsledkem je

kratší řezanka. Materiál se na protiostří dostane ventilač-
ním účinkem nožů.

Z toho tedy vyplývá, že i příkon na řezání se bude sklá-
dat ze dvou hodnot  tj. příkonu na řez bez opory a příkonu
na řez s oporou. Cílem této práce bude pouze dílčí řešení, a
to porovnání energetické náročnosti při řezu s oporou, tedy
při drcení materiálu mezi nožem a protiostřím při použití dvou
typů nožů stejných rozměrů.

Běžný nůž L, který se na mulčovačích používá, má ne-
výhodu v tom, že dochází ke kolmému řezu, tedy k řezu
po celé délce ostří najednou, takže mohou vznikat rázy a
může docházet k nerovnoměrnosti chodu válce s noži. Nůž
v tomto případě působí jako klín, takže k oddělení materiálu
dochází sekáním.

Vezmeme-li v úvahu silový rozbor na břitu nože, potom
je zřejmé, že při kolmém řezu leží řezný odpor na normále, je
tedy kolmý na ostří. Viz obr. 3.54.

sobě budou mít stejnou dráhu. Během jedné otáčky rotoru
proběhnou tedy dva řezy. Řez bez protiostří na oddělení
stonků od porostu a řez s protiostřím na zkrácení délky ston-
ků. Rozmístění nožů bude symetrické, tím se dosáhne vy-
vážení a vyloučí se vibrace. Celkový počet nožů je 48 a to
24 pravostranných a 24 levostranných. Na jednom nožo-
vém závěsu budou upevněny vždy dva nože a to jeden
pravý a jeden levý, viz obr. 3.52. Tato konstrukce vychází
z reálného řešení rotorů mulčovačů s horizontální osou ro-
tace, které se v praxi používají.
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Obr. 3.54: Síly působící na ostří při kolmém řezu

řF
�

- řezný odpor, p0 – měrný tlak,
u – obvodová rychlost nože,
l – šířka ostří při řezu

Řezný odpor je zde nahrazen měrným tlakem, který půso-
bí na délce ostří nože v záběru. Jeho velikost se pohybuje
pro běžně zpracovávané materiály od 4 do 15  kN.m-1 při
řezu bez skluzu, tedy při kolmém řezu.

Normálovou sílu působící na břit nože lze pak vyjádřit
vztahem:

lpFn .0 [kN]

kde:  p0 = měrný tlak při řezu bez skluzu
      l =  je délka ostří nože v záběru.

   Z této hodnoty lze pak snadno vypočítat řezný moment
Mø = Fn . R  a řezný příkon Pø = Mø . , kde R je poloměr
rotoru a  je úhlová rychlost  rotoru. Poloměr rotoru je
polovina průměru rotoru, tj. 450/2 = 225 mm.

Úprava nože tvaru L vedoucí ke snížení energie

Druhou možností je, že k řezu dochází postupně od za-
čátku řezné hrany (bod 1) do jejího konce (bod 2). V tomto
případě nůž kromě vnikání do materiálu normálovou slož-
kou rychlosti vn, se po materiálu smýká (klouže) tečnou
složkou rychlosti vt (obr. 3.55). Tečná složka způsobí sníže-
ní měrné energie na oddělení materiálu.

Fn 
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F1 

u 
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2 

Obr. 3.55: Síly a rychlosti působící na nůž při
kluzném řezu,

- úhel odklonu hlavního ostří od protiostří,
    - úhel kluzného řezu,
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 � 

- unášivá rychlost,

nv�  - normálová složka unášivé rychlosti,
tv� - tečná složka unášivé rychlosti,

tF
�

 - třecí síla,

nF
�

- normálová síla,
- řezný odpor,
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�

- svislá složka třecí síly,
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�

- svislá složka normálové síly.

Poměr uvedených složek rychlosti u:

tg
u
u

v
v

n

t

cos.
sin.

[ - ]

Tento poměr se označuje jako součinitel skluzu a velmi
ovlivňuje velikost řezného odporu. Bylo prokázáno řadou
experimentálních prací, že měrná energie, tj. práce potřebná
k oddělení stébelnatého materiálu o jednotkové ploše řezu,
je závislá na hodnotě úhlu skluzu t. Mezní hodnoty tohoto
úhlu se používají zpravidla v rozmezí   = 18° - 63°.

Dále je třeba zajistit, aby materiál  mezi ostřím a protios-
třím nebyl posouván, to závisí na úhlu sevření a. Pro běžně
zpracovávané materiály se úhel sevření a pohybuje mezi
hodnotami 18° a 34°.

Konstrukce nože, který byl navržen pro snížení energe-
tické náročnosti, vychází z běžně používaného nože tvaru
L. Úprava nože spočívá v tom, že ostří nože není rovnoběž-
né s řeznou hranou protiostří, ale je odkloněné o úhel kluz-
ného řezu , který je v tomto případě roven úhlu sevření .
Délka ostří zůstane zachována, zmenší se sice záběr jedno-
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ho nože, ale dráhy navazujících nožů se budou částečně
překrývat, takže to kvalitu práce příliš neovlivní.

Odklon ostří byl navržen  = 25°, tato hodnota leží
v rozmezí pro běžně zpracovávané materiály. Úhel broušení
ostří je zvolen 22°, rozmezí pro běžně zpracovávané materi-
ály se pohybuje mezi hodnotami 15° až 25°.

Kromě rozměrů a uspořádání pracovních mechanismů
mulčovače jsou potřebné ještě další hodnoty a upřesňující
podmínky, z kterých se bude vycházet při porovnávání těch-
to dvou výše uvedených variant konstrukce nožů. Tyto
hodnoty jsou potřebné zejména pro dosazení do rovnic
vyplývajících z kinematického rozboru řezu.

Potřebné parametry:

Pojezdová rychlost soupravy při práci – pro další
porovnávání bude zvolena 8 km.h-1, u mulčovačů
s horizontální osou rotace se běžně používá
z rozmezí vs =  4 – 10 km.h-1.
Otáčky rotoru – jsou potřebné pro určení obvodo-
vé rychlosti nože a pro výpočet příkonu. Obvykle
se pohybují v rozsahu n = 1800 – 2200 min-1 podle
různých výrobců. Jednotlivá řešení budou porov-
návána pro toto rozmezí otáček.
Úhel sevření   (nebo také úhel kluzného řezu t) –
zde ho představuje úhel odklonu ostří. Pro běžně
zpracovávané materiály se volí úhel  = 18° až 34°.
Konstrukce nože je navržena s odklonem ostří 25°,
ale pro lepší porovnání bude pracováno i s jinými
úhly.
Třecí úhel  – je důležitou hodnotou pro porovnání
závislosti řezného odporu na různých materiálech.
Pro běžné stébelnaté materiály se pohybuje úhel tře-
ní mezi materiálem nože a zpracovávaným materiá-
lem v  rozmezí  = 17° až  30°. S těmito třecími  úhly
bude dále pracováno při porovnávání jednotlivých
řešení.
Poloměr rotoru – tato hodnota je důležitá pro stano-
vení řezného momentu a následně příkonu. Poloměr
rotoru je stanoven 225 mm.
Počet nástrojů na rotoru – z počtu nástrojů a navr-
ženého rozmístění těchto nástrojů na rotoru se sta-
noví, kolik nástrojů bude najednou v záběru. Z toho
vyplyne následně i velikost záběru stroje. To bude
důležité hlavně pro určení měrného příkonu na je-
den metr záběru stroje.
Délka ostří – z výkresu lze vyčíst délku ostří nože
l = 75 mm u nože L. U nože s odkloněným ostřím
bude tato  délka zachována, přičemž velikost záběru
jednoho nože se zmenší na hodnotu lz = l . cos .
Další parametry – mezi ně patří například velikost
mezery mezi ostřím a protiostřím (velikost mezery
ovlivňuje energetickou náročnost), úhel ostření
nože, hmotnost nože atd. Tyto hodnoty ovšem pro
teoretické porovnání zanedbáme, ty by se ve větší
míře uplatnily zejména při polním měření mulčovače,
kdy by se dalo hodnotit více parametrů stroje.

Toto jsou základní parametry mulčovače, ze kterých bude
vycházet porovnávání dvou konstrukčních variant stroje a
hodnocení mulčovače s navrženým novým typem nože
s odkloněným ostřím.

Hodnocení a porovnání navrženého nože

Porovnání energetické náročnosti nože L a navrženého
nože s odkloněným ostřím

Energetickou náročnost mulčovače či rotačního žacího
stroje lze z hlediska řezných mechanismů charakterizovat
těmito parametry:y

řezným odporem,
řezným momentem,
řezným příkonem,
energií.

Řezný odpor zastupuje normálová síla, která působí proti
pohybu ostří nože. Pro další výpočty je tato síla nahrazena
měrným tlakem, který působí na délce ostří nože v řezu.
Hodnota měrného tlaku se pro běžné zemědělské plodiny
pohybuje mezi  4 až 15 kN.m-1 při řezu bez skluzu, tj. při
kolmém řezu. Při kluzném řezu je hodnota měrného tlaku
nižší a mění se v závislosti úhlu odklonu ostří nože a čás-
tečně i na řezné rychlosti.

Pro výpočet příkonu stroje při řezu s protiostřím byla
zavedena konstanta, tzv. opravný součinitel využití nože
při řezu, který počítá s tím, že nůž při práci nebude zatížen
maximálně. Materiál, který bude řezán, nebude zatěžovat
nůž    po celé délce ostří najednou, ale zatíží vždy jen část
ostří. Tato konstanta byla zavedena hlavně z důvodu teo-
retického řešení a při uvažování maximálního zatížení břitu
nože by příkon stroje dosahoval velmi vysokých hodnot.
Součinitel využití nože při řezu byl stanoven experimentál-
ně při porovnání parametrů navrženého uspořádání stroje
a existujícího stroje s podobnými parametry, zejména vý-
robcem udávaného příkonu tohoto existujícího stroje.

Hodnota opravného součinitele se pohybuje pro různé
otáčky v rozmezí 0,0585 – 0,0715. Pro další výpočty byla
zvolena průměrná hodnota tohoto součinitele a to 0,0634.

U strojů pracujících na principu řezu bez opory je důle-
žité dodržení tzv. kinematického poměru l, který je dán po-
měrem relativní a unášivé rychlosti ostří nože. Relativní rych-
lost je pracovní rychlost stroje a je zvolena 8 km.h-1, tj. 2,22
m.s-1. Aby byla splněna podmínka řezu bez opory, měl by se
kinematický poměr pohybovat v rozmezí 18 – 35. Pro hod-
notu l = 18, rychlost stroje 8 km.h-1  a poloměr rotoru 0,225
m potom odpovídají minimální otáčky válce cca 1700 min-1.
Většina výrobců mulčovačů nabízí stroje, které mají otáčky
rotoru v rozmezí   1800 – 2200 min-1, což by mělo splňovat
uvedenou podmínku.

V grafu na obr. 3.56 je znázorněno snížení příkonu na
řezání při použití nože s odkloněným ostřím v závislosti na
otáčkách, které výrobci běžně nabízejí. Porovnání je prove-
deno pro materiál s měrným odporem ostří 10 kN.m-1. Z grafu
je patrné, že snížení příkonu je při všech otáčkách rotoru
stejné a činí 6,15 % oproti běžně používanému noži tvaru  L.
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Obr. 3.56: Závislost příkonu stroje na otáčkách pro zpracovávaný materiál
s řezným odporem  10 kN.m-1

Hodnocení parametrů stroje s použitím navrženého nože

Jak již bylo popsáno výše, pro běžně zpracovávané
materiály by se měl úhel odklonu ostří (neboli úhel sevření
či úhel kluzného řezu) pohybovat v rozmezí 18°až 34°. Na-
vržený nůž má úhel sevření 25°, což leží zhruba uprostřed
tohoto rozmezí. Při konstrukci řezného ústrojí je třeba dbát
na to, že se zmenšováním tohoto úhlu bude vzrůstat svislá
složka normálové síly (řezného odporu), která má vliv na
velikost řezného momentu a tudíž i příkonu. Se zvyšováním
úhlu sevření se zase bude zvyšovat síla, která bude materi-
ál posouvat po břitech nožů. Obecně platí, že úhel sevření
by měl být menší než dvojnásobek třecího úhlu j.

Řezný moment lze vyjádřit:

sin..cos.. RFRFM tnř [N.m]

Po dosazení za Fn = p . l a Ft = Fn . f  a úpravě můžeme potom
řezný moment vyjádřit:

).1.(cos... tgfRlpM ř [N.m]

kde: p - měrný tlak na břit nože [N.m-1].

l - délka ostří nože v záběru [m].

R - poloměr rotoru [m].

f - součinitel tření mezi sklízeným materiálem

     a ostřím [ - ].

 úhel odklonu ostří [stupeň].

Na obr. 3.57 je nakreslena závislost příkonu stroje na
úhlu odklonění ostří nože pro různé otáčky rotoru. Tato
závislost je sestrojena pro materiál s měrným tlakem na os-
tří nože 10 kN.m-1. Je pravděpodobné, že pro různé zeměděl-

ské materiály bude vyhovovat jiná hodnota úhlu odklonu
nože. Optimální hodnota tohoto úhlu pro konkrétní materi-
ál by se dala stanovit pouze při polním měřením, protože na
velikost tohoto úhlu má vliv více parametrů, které nelze
s přesností určit. Mezi ně patří součinitel tření mezi plodi-
nou a břitem nože, měrný tlak působící na břit nože, stav
porostu, otupení nástroje apod.

Z průběhu křivek v grafu je zřejmé, že s rostoucím úh-
lem odklonu nože bude klesat příkon mulčovače. Ale pře-
devším z konstrukčních důvodů by měl ležet v rozsahu 18°
- 34° a optimalizovat by se měl pro konkrétní podmínky a
zpracovávané plodiny.

Dále z grafu vyplývá, že příkon bude narůstat se zvyšu-
jícími se otáčkami. Otáčky by naopak neměly být příliš níz-
ké, aby byla zachována co nejlepší kvalita práce. Týká se to
především kvality řezu a kvality povrchu strniště.
   Součinitel tření má u kluzného řezu výrazný vliv. Stejně
jako řezný odpor i součinitel tření charakterizuje vlastnosti
zemědělských plodin a podílí se na kvalitě řezu. Ve výpo-
čtech je zastoupen třecím úhlem  podle vztahu f = tg .
Třecí úhel ovlivňuje odklonění řezného odporu Fř a tudíž i
velikost třecí síly Ft, jejíž svislá složka má vliv na velikost
řezného momentu a příkonu  pro řezání.

Průběh závislosti příkonu stroje na velikosti třecího úhlu
je na obr. 3.58, kde se zvyšujícím se třecím úhlem vzrůstá
hodnota příkonu. Velikost třecího úhlu nelze nijak ovlivnit,
závisí na druhu materiálu. Optimální velikost příkonu může-
me získat pouze vhodnou volbou mulčovače vzhledem
k vlastnostem zpracovávaných plodin nebo vhodnou vol-
bou řezných nástrojů, pokud je lze na stroji vyměnit.

Stejně jako na předchozím obrázku 3.57 je i na tomto
obrázku vidět nárůst příkonu se zvyšujícími se otáčkami.
Lépe to je pak znázorněno na obr. 3.59, kde je nakreslen
průběh příkonu stroje v závislosti na otáčkách pro některé
součinitele tření. Průběh závislosti příkonu na otáčkách je
lineární.
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Obr. 3.57:  Závislost příkonu na hodnotě úhlu odklonu ostří nože

Obr. 3.58: Průběh závislosti příkonu mulčovače na velikosti třecího úhlu
při různých otáčkách
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Obr. 3.59: Závislost příkonu stroje na otáčkách
pro některé třecí úhly

Princip práce mulčovače je znázorněn na obr. 3.60. Břit
nože začíná pracovat v bodě A, kde probíhá řez bez opory,
tedy první fáze, kdy dojde k pouhému uříznutí stonků rost-
lin. Uříznuté části rostlin jsou potom ventilačním účinkem
dopraveny na protiostří, kde mezi ostřím a protiostřím v bodě
B dochází k řezu s oporou a výsledkem je kratší řezanka.
Řezanka se může působením ventilačních účinků nože ví-
cekrát dostat do dráhy nožů a může být dále pořezána na
ještě kratší kousky. Potom takto podrcený materiál padá na
povrch pozemku a je přitlačen opěrným válcem.

B

A

v

Obr. 3.60: Princip práce mulčovače
s horizontální osou rotace

Jak již bylo zmíněno, příkon stroje na řezání se skládá ze
dvou hodnot. Jednu hodnotu tvoří příkon stroje na řez bez
opory a druhou hodnotou je příkon při řezu s protiostřím.
Právě hodnoty příkonu při řezu s protiostřím tvoří výsled-
ky této práce.

Pokud budeme uvažovat záběr stroje 1,64 m při použití
nožů s ostřím rovnoběžným vůči protiostří, tak by se pří-
kon mulčovače při řezu s protiostřím pohyboval v rozmezí
6,55 – 24,58 kW na 1 m záběru stroje podle vlastností sklíze-
ného porostu. Při použití nožů s odkloněným ostřím bude
záběr stroje menší a to 1,626 m. Je to z toho důvodu, že
zůstane zachována délka ostří nože a při odkloněném ostří
se tedy zmenší i záběr jednoho nože. Menší záběr stroje
způsobí nože, které jsou umístěny na koncích rotoru. Pří-
kon na řez s protiostřím při použití nožů s odkloněným os-
třím se bude pohybovat v rozmezí 6,20 – 23,27 kW na 1 m
záběru stroje. Všechny zde uvedené hodnoty jsou pro otáč-
ky rotoru 2000 min-1 a měrný tlak na ostří 4 – 15 kN.m-1 podle
druhu a vlastností porostu.

Skutečná energetická náročnost takto uspořádané kon-
strukce mulčovače bude však ještě vyšší. K uvedeným
hodnotám je nutno připočítat ještě příkon na uříznutí rost-
lin (tj. příkon na řez bez opory), příkon potřebný k tažení
stroje a je nutno také uvažovat další faktory, které mohou
příkon mulčovače navýšit (otupení nástroje, ventilační účin-
ky nástrojů, mezera mezi nožem a protiostřím a další). Nut-
no podotknout, že na velikost energetické náročnosti by
měla pravděpodobně vliv i poloha umístění protiostří po-
případě počet protiostří nebo jeho tvar.
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4. OPATŘENÍ K ÚSPOŘE ENERGIE ORGANIZAČNÍHO CHARAKTERU

Značný vliv na spotřebu energie a její úsporu v oblasti
organizace a řízení pracovního procesu má především správ-
né sestavování pracovních a dopravních souprav, opti-
mální volba technického zabezpečení pracovních a doprav-
ních operací, účelné vytváření pracovních postupů (sdru-
žování operací, zjednodušování pracovních postupů, vyu-
žití nových postupů apod.).

Sestavit efektivní pracovní soupravu je hlavně pro-
blém k řešení pro uživatele, který má ve svých rukou klíč
k významným úsporám pohonných hmot, ale i času a fi-
nančních prostředků. Při sestavování a provozu pracov-
ních souprav jsou používána různá optimalizační hlediska
nebo jejich kombinace (tab. 4.1).

Hledisko Obsah 

Ekonomické snižování provozních nákladů a investičních nákladů 

Energetické snižování měrné spotřeby paliv a energií 
Ekologické omezování negativních dopadů na životní a pracovní prostředí 

Technologické minimální potřeba živé práce, maximální výkonnost, minimalizace 
kvantitativních a kvalitativních ztrát 

 

Tabulka 4.1
Optimalizační hlediska používaná při sestavování pracovních a dopravních souprav

Pracovní nebo dopravní soupravu vytváří energetický
prostředek s pracovním strojem nebo přípojným vozidlem.
Souprava musí být schopna plnit úkoly, které jsou na ni
kladeny jak z hlediska agrotechnických nebo zootechnic-
kých požadavků, tak i z hlediska bezpečnosti práce, do-
pravních předpisů, ekologických aspektů apod.

Základními parametry, které určují energetický prostře-
dek (traktor, tahač, nákladní automobil) do soupravy s pra-
covním strojem nebo přípojným vozidlem, mají charakter
technický (jmenovitý výkon motoru, pohotovostní hmot-
nost, druh závěsného zařízení a jeho umístění, nejvyšší
dovolené zatížení na tomto zařízení, rozsah pracovních rych-
losti, otáčky vývodového hřídele, rozchod kol, šířka pneu-
matik apod.), exploatační (pracovní rychlost, apod.), ener-
getický (měrná spotřeba apod.), ekonomický (přímé nákla-
dy na hodinu provozního nasazení, náklady na jednotku
provedené operace apod.) nebo bezpečnosti práce.

Výkon motoru energetického prostředku (traktoru, ta-
hače, nákladního automobilu) musí pokrýt, vedle výkonu
potřebného pro vlastní pohyb a krytí ztrát v převodech a
prokluzem, požadovaný tahový výkon na závěsném zaříze-
ní popř. výkon na vývodovém hřídeli nebo hydraulickém
zařízení a mít ještě rezervu k překonání nahodilých odporů

(kr). Ta se obvykle volí mezi 15 až 25 % jmenovitého výkonu
motoru, a to podle toho, jak nerovnoměrný je průběh taho-
vých sil popř. točivých momentů na vývodovém hřídeli a
jakým regulačním zařízením je traktor vybaven.

Požadovaný výkon motoru při rovnoměrném ohybu je
pak dán vztahem:

Pj = kr (Pt + Pvh + Phy + Pz)      [kW]

kde: Pj= jmenovitý výkon motoru traktoru   [kW]

kr = součinitel rezervy výkonu [ - ]

Pt = tahový výkon [kW]

Pvh= výkon odebíraný na vývodovém hřídeli

[kW]

Phy= výkon odebíraný na hydraulickém zařízení

          traktoru  [kW]

Pz = ztrátové výkony (převodovým ústrojím pro

        kluzem, odporem valení, svahem, odporem

        vzduchu)                                             [kW]

Podle provedených měření lze doporučit hodnoty souči-
nitele kr uvedené v tabulce 4.2.

Na provozní hmotnosti energetického prostředku závisí
jednak nejvyšší možná hmotnost připojeného stroje vzhle-
dem k bezpečnému pohybu soupravy, jednak velikost trakč-
ních sil, které může energetický prostředek v různých pod-
mínkách dosáhnout.
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Mezi jmenovitým výkonem motoru a provozní hmotností
existuje vzájemný vztah vyjádřený empirickými rovnicemi:

- pro traktory s pohonem kol zadní nápravy (4K2)
mt = 214,0 . Pj 

0,78            [kg]
- pro traktory s pohonem všech kol (4K4)

mt = 122,6 . Pj
0,89          [kg]

kde: mt = provozní hmotnost traktoru  [kg]

Vedle provozní hmotnosti ovlivňuje trakční vlastnosti
traktoru ještě její rozložení na nápravy, poloha těžiště a bodu
připojení strojů a vozidel, druh a stav pneumatik.

Pro každý konkrétní traktor nebo obecně pro traktory
určitého druhu (standardní s pohonem jedné nebo obou
náprav, horské, viniční apod.) a daném jmenovitém výkonu
motoru lze stanovit pro určené podmínky (druh povrchu,
popř. jeho vlhkost, svah) nejvyšší tahovou sílu (Fmax), po-
případě tahové síly dosahované s ohledem na zvolený pro-
kluz hnacích kol (Ftä).

Jako příklad je na obrázku 4.1 znázorněna závislost  nej-
výše dosažitelné tahové síly (Fmax) a tahové síly dosaho-
vané při 20 % prokluzu hnacích kol (Ftä) v závislosti na jme-
novitém výkonu traktoru s pohonem kol jedné nápravy
(4K2) nebo obou náprav (4K4) při jízdě na strništi po pícni-
nách a na rovině. Zvolený prokluz  20 % na strništi po skliz-
ni pícnin je pro tyto podmínky limitním prokluzem. Při vyš-
ším prokluzu dochází k trvalému poškození drnu.

Z hlediska bezpečnosti jízdy dopravní souprav určuje
vyhláška ministerstva dopravy č. 341/2002 Sb. § 14 nejvyšší
okamžitou hmotnost přípojného vozidla (přívěsu nebo ná-
věsu) na 2,5 násobek okamžité hmotnosti energetického
prostředku u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí do
40 km.h-1 a 1,5 násobek této hmotnosti u souprav
s konstrukční rychlostí vyšší než 40 km.h-1. To výrazně ome-
zuje vytváření dopravních souprav a posouvá energetické
prostředky u těchto souprav k vyšším výkonovým třídám,
i když to je z ekonomického i energetického hlediska nevý-
hodné (viz obrázek 4.4).

Další omezující podmínkou pro tvorbu souprav je poža-
davek na řiditelnost soupravy daný odst. 9 § 81 vyhlášky
ministerstva dopravy č. 341/2002 Sb., který určuje minimál-
ní hmotnost  připadající na řízenou nápravu. Ta nesmí být
menší než 20 % okamžité hmotnosti traktoru. Připouští se
však nižší podíl této hmotnosti po namontování pracov-
ních nářadí nebo nákladních plošin při současném snížení
pracovní rychlosti na 20 km.h-1. Pak u traktorů s okamžitou
hmotností do 4,5 t může být tento podíl 19  %, u traktorů
s okamžitou hmotností nad 4,5 t 18 %. Toto opatření má
zaručit bezpečnou jízdu za každých podmínek i na svazích.
Zatímco na rovině tato omezující podmínka podstatně neo-
vlivňuje tvorbu soupravy, protože tahové síly stanovené
na jejím základě (Ftmez) jsou obvykle významně vyšší než
nejvyšší dosažitelné tahové síly vycházející z trakčních
vlastností traktoru (Fmax)  ve stejných podmínkách,  na vyš-
ších svazích (nad 12o) je podmínka zajištěné řiditelnosti trak-
toru pro tvorbu soupravy často rozhodující.

Druh práce Příklad operací Součinitel rezervy výkonu kr 
Lehká Smykování, vláčení, setí univerzálním a 

přesným secím strojem, ochrana rostlin, 
hnojení průmyslovými hnojivy, sečení 
pícnin rotačními žacími stroji, doprava po 
silnici 

 
 

nad 0,85 

Středně těžká Kypření, setí secí kombinací, sklizeň 
pícnin sklízecí řezačkou, sběracím 
návěsem, sklizeň zrnin sklízecí mlátičkou, 
doprava po polní cestě a strništi 

 
nad 0,8 do 0,85 

Těžká Orba, hluboké kypření, sklizeň okopanin, 
hnojení statkovými hnojivy 

Nad 0,75 do 0,80 

 

Tabulka 4.2 Doporučené hodnoty součinitele rezervy výkonu (kr)
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Z obrázku 4.2 je zřejmé, jak svažitost pozemku ovlivňuje
velikost nejvyšší tahové síly, kterou je možno dosáhnout
při dodržení požadavku na dostatečné zatížení  řízené ná-
pravy (Ftmez). Příklad na obrázku platí pro jízdu na strništi po
pícninách a pro zobecněné rozměrové parametry traktoru a
polohy jeho těžiště. Pro každý konkrétní traktor  a jízdní
podmínky lze stanovit velikost mezní tahové síly (Ftmez). Na
svazích, kde velikost tahové síly (Ft) je větší než síla mezní
(Ftmax), by pracovní nebo dopravní soupravy neměly pra-
covat.

Kromě řiditelnosti traktoru ovlivňuje  svahovou dostup-
nost soupravy i stabilita jednotlivých strojů v soupravě
daná jejich rozměry, polohou těžiště a způsobem jízdy na
svahu. Stabilita je porušena tehdy, když dojde k přerušení
styku alespoň jednoho kola s podložkou. Svahová dostup-
nost energetického prostředku, přípojného vozidla nebo
pracovního stroje se obvykle určuje na základě experimen-
tálně zjištěné statické stability. Zjištěný úhel, při kterém
dojde k porušení styku kola s podložkou, upravený souči-
nitelem bezpečnosti určuje svahovou dostupnost. Svaho-
vou dostupnost soupravy z tohoto hlediska určuje stroj
s její nejnižší hodnotou.

Obr. 4.2: Vliv svahu na velikost nejvyšší tahové
     síly (Ftmez), kterou je možno vyvinout
     na závěsném zařízení traktoru při
     dodržení požadavku na zatížení řízené
       nápravy

Pro určení terénní svahové dostupnosti souprav i jed-
notlivých strojů byla vypracována norma ČSN 0170 „Sta-
novení svahové dostupnosti“, která stanovuje svahovou
dostupnost jako: „Největší dovolený úhel svahu pro jízdu

Obr. 4.1: Závislost nejvyšší tahové síly (Ftmax) a
   tahové síly při prokluzu δ = 20 % (Ftδ)
   na jmenovitém výkonu motoru traktoru
   (Pe) na strništi po sklizni pícnin u kolo
   vých traktorù s jednou (4K2) a dvěmi
   (4K4) poháněnými

zemědělského vozidla samostatného nebo v soupravě při
daných podmínkách (rychlosti, stavu povrhu); je mezí odol-
nosti proti skluzu, odolnosti proti převržení a funkční způ-
sobilosti součástí vozidel na svahu při respektování míry
bezpečnosti“.

Vhodnou volbou pracovního režimu motoru lze do-
sáhnout významných úspor motorové nafty. Motor by měl
pracovat v té části úplné charakteristiky, kde dosahuje nej-
nižších hodnot měrné spotřeby.

Úplná charakteristika motoru dává do vzájemných zá-
vislostí točivý moment, otáčky, výkon motoru a měrnou
spotřebu. Nejnižší měrné spotřeby lze dosáhnout při vyso-
kém využití točivého momentu a jmenovitého výkonu mo-
toru a kdy otáčky motoru dosahují 60 až 70 % otáček jme-
novitých. I když se charakteristiky jednotlivých motorů od
sebe liší, platí tento poznatek obecně.

Pro každé přípojné vozidlo a podmínky, ve kterých bude
pracovat stroj nebo zařízení, lze určit, který energetický pro-
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středek je pro něj z ekonomického hlediska nejvýhodněj-
ší. Ekonomická vhodnost se obvykle posuzuje podle jed-
notkových přímých nákladů, tj. nákladů vynaložených na
jednotku, která charakterizuje množství provedené práce
(Kč.ha-1, Kč.tkm-1, Kč.t-1 apod.).

Pro názornost je na obrázku 4.3 uvedena jako příklad zá-
vislost přímých nákladů vynaložených na přepravu 1 tuny
materiálu (jNPt) návěsem o užitečné hmotnosti 16 tun, který
v soupravě s traktorem s pohonem všech kol přepravuje
16tunový náklad po silnici na přepravní vzdálenost 1 a 3 km
na jmenovitém výkonu motoru traktoru (Pe).

Z obrázku je zřejmé, že pro tento návěs v daných pod-
mínkách je nejvhodnější traktor o  jmenovitém výkonu mo-
toru 80 kW, a to ať je přepravní vzdálenost 1 nebo 3 km.
Traktor o jmenovitém výkonu motoru nižším než je 80 kW
neumožňuje dosahovat nejvyšší konstrukční rychlosti sou-
pravy a přepravní rychlost a tím i přepravní výkonnost je
tedy nižší. Naproti tomu traktory o vyšším jmenovitém vý-
konu motoru vykazují přebytek výkonu motoru, který ne-
může být vzhledem k nízké konstrukční rychlosti soupravy
využit.

Obr. 4.3: Výše jednotkových přímých nákladů na přepravu tuny materiálu (jNPt) v závislosti na
použitém traktoru s pohonem všech kol charakterizovaným jmenovitým výkonem jeho
motoru s návěsem o užitečné hmotnosti 16 tun při jejím plném využití (jízda po silnici)

Ne vždy je však možno vytvořit soupravu s energetickým
prostředkem, který je  z ekonomického hlediska optimální.
Taková souprava nemusí vyhovovat z jiných hledisek, jako
jsou např. řiditelnost soupravy, trakční vlastnosti energe-
tického prostředku, předepsaný poměr hmotnosti energe-
tického prostředku a přípojného vozidla a  pod.

Tato situace je uvedena na obrázku 4.4, kdy výše uvede-
ná souprava se pohybuje na strništi po pícninách.
Z ekonomického hlediska je nejvhodnější traktor se jmeno-
vitým výkonem motoru 100 kW, který však nemá dostateč-
nou okamžitou hmotnost, aby byly splněny podmínky vy-
hláška č. 341/2002 Sb. Podle této vyhlášky návěs o užiteč-
né hmotnosti 16 tun, přepravující 16 tunový náklad po str-
ništi, musí být připojen k traktoru o jmenovitém výkonu
motoru nejméně 145 kW, i když jednotkové náklady na pře-
pravu (jNPt) jsou o 5  Kč vyšší.

Efektivnost práce soupravy může příznivě ovlivnit i správ-
né připojení vozidla nebo stroje k energetickému prostřed-
ku. Tak např. u připojení stroje k tříbodovému závěsu trak-
toru může být při optimálním nastavení táhel závěsu sníže-
na potřeba tahové síly a tím i spotřeba nafty. Některé pra-
meny uvádějí, že při správném seřízení táhel je možné, ze-
jména u energeticky náročných prací, dosáhnout až 10 %
úsporu nafty.

Výrobci zemědělské techniky a přípojných vozidel pro
zemědělství obvykle u svých výrobků uvádějí energetické
prostředky o určitém rozsahu jmenovitého výkonu motoru,
které jsou vhodné do soupravy s jejich výrobkem. Na uži-
vateli pak je, aby pro své podmínky zvolil optimální varian-
tu.

Na spotřebu nafty má vliv i správné připojení stroje
k energetickému prostředku. To je důležité zejména u ná-
věsných strojů. Výsledky zjišťování vlivu připojení nese-
ných pluhů na zatížení hnacích kol traktorů a spotřebu naf-
ty jsou uvedeny v kap. 3.2.6.
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Obr. 4.4: Závislost přímých nákladů vynaložených na přepravu 1 tuny materiálu (jNPt) návěsem
o užitečné hmotnosti 16 tun v soupravě s traktorem s pohonem všech kol na
jmenovitém výkonu motoru traktoru (hmotnost nákladu 16 tun, jízda na rovině po strništi)

5. ÚSPORY  ENERGIE  DOSAŽENÉ  VYTVÁŘENÍM  ENERGETICKY  ÚSPORNÝCH
OPERACÍ,  PRACOVNÍCH  A  TECHNOLOGICKÝCH  POSTUPŮ

5.1 Zpracování půdy a zakládání porostů

Pracovní postupy v rostlinné výrobě jsou tvořeny růz-
ným počtem pracovních operací. V pracovních postupech
neovlivňují všechny pracovní operace konečnou bilanci
spotřeby energie stejně. Proto se zabýváme pouze pracov-
ními operacemi (skupinami pracovních operací) s vysokou
energetickou náročností. Mezi energeticky náročné se řadí
pracovní operace základního zpracování půdy, předseťo-
vé přípravy, v případě slučování pracovních operací i setí,
hnojení statkovými hnojivy a některé sklizňové operace.

Zpracování půdy představuje energeticky velmi nároč-
nou oblast zemědělské výroby. To se promítá do provoz-
ních nákladů strojních souprav na zpracování půdy a ve
svých důsledcích do nákladů na jednotku produkce. Úsek
zpracování půdy je proto dlouhodobě předmětem snah o
úsporu nákladů, přičemž snížení energetické náročnosti
zpracování půdy je v tomto úsilí na předním místě.

Pracovní operace zpracování půdy se podílí více než
jednou třetinou na celkové spotřebě motorové nafty

v rostlinné výrobě. Energetická náročnost jednotlivých
operací závisí nejen na použité soupravě strojů, hloubce a
intenzitě kypření půdy, způsobu využití soupravy, ale ve
značné míře je dána variabilitou mechanických vlastností
půdy, velikostí pozemků, jejich tvarem, svažitostí a dalšími
parametry.

Při hledání úspor energie je pozornost zaměřena na nové
postupy zpracování půdy, ve kterých je orba nahrazena
mělkým kypřením, případně se od kypření půdy zcela upouští
a osivo se vysévá například do úzkých rýh vytvořených
v nezpracované půdě. Radikálním omezením hloubky a in-
tenzity zpracování půdy se sníží spotřeba energie.
V pěstebních postupech je však nutné kvalifikovaně vyu-
žívat opatření kompenzující omezenou mechanickou kulti-
vaci půdy.

Soudobá široká nabídka strojů pro zpracování půdy a
setí, spolu s možností vhodného výběru energetických pro-
středků, vytvářejí možnosti pro uplatnění pracovních po-
stupů zpracování půdy s ohledem na plodinu, osevní po-
stup, půdní a klimatické podmínky, hladinu živin v půdě,
potřebu hnojení a další faktory.
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Spotřeba nafty, výkonnost, kvalita práce a další ukaza-
tele při zpracování půdy jsou významně ovlivněny stavem
půdy v době, kdy se příslušné operace vykonávají. Ten je
dán především vlhkostí půdy v době zpracování, stupněm
zhutnění  půdy, rostlinným  pokryvem  jako vlastnostmi
proměnnými, dále zrnitostním složením půdy (půdním dru-
hem) a genetickým půdním typem jako vlastnostmi stálými
pro určité stanoviště. V tabulkách uvedená spotřeba nafty
u jednotlivých operací je vztažena na průměrné půdní pod-
mínky. Za tohoto předpokladu je možné pracovní postupy
zpracování půdy vzájemně porovnat.

Orientační hodnoty spotřeby nafty u různých způsobů
zpracování půdy a zakládání porostů uvádí tabulka 5.1.

U konvenčního zpracování půdy, pro které je charak-
teristická orba jako stěžejní operace základního zpracová-
ní půdy, činí úhrnná spotřeba nafty včetně setí 40 až
44 l.ha-1. V tabulce 5.1  jsou uvedeny dva příklady kon-
venčních pracovních  postupů. V praxi se uplatňuje širší
škála variant lišících se především v předseťové přípravě
půdy, kdy se mohou uplatnit oddělené operace, opakova-
né nebo kombinované operace nebo předseťová příprava
spojená se setím.

Tabulka 5.1   Porovnání energetické náročnosti pracovních postupů zpracování půdy a setí
    ozimých obilnin

Minimalizační a půdoochranné zpracování půdy

Pro půdoochranné postupy je charakteristické pone-
chání části posklizňových zbytků předplodiny (strniště,
podrcená a rozptýlená sláma obilovin, biomasa meziplodi-
ny). Rostlinné zbytky na povrchu půdy, označované též
mulč, chrání půdu před povětrnostními vlivy do doby, než
vysetá plodina vytvoří zapojený porost. Vzhledem
k výskytu rostlinných zbytků na povrchu půdy jsou u pů-
doochranných postupů zvýšené nároky na techniku setí.
Ze široké škály úsporných postupů půdoochranného zpra-
cování půdy jsou v tabulce 5.1 uvedeny dva. Pokud ozimá
obilnina a nebo řepka následuje po předplodině, která za-
nechává strniště, je dobré uskutečnit co nejdříve po sklizni
podmítku a vlastní předseťovou přípravu spojit se setím.
Soudobé kypřiče s aktivně poháněnými pracovními nástroji
umožňují při spojení se secími stroji uplatnit více způsobů
ukládání osiva do půdy.

V tabulce 5.1 je pro porovnání uveden i postup
s využitím secího stroje s pasivními šípovými radličkami,
které umožňují ukládat osivo na dno odříznuté vrstvy orni-
ce do pásů, čímž se zlepšuje plošné rozmístění rostlin.

Pozn.: 1)  Před přímým výsevem do strniště předplodiny předchází aplikace neselektivních herbicidů

 
Pracovní postup 

 
Operace 

 
Stroj 

Spotřeba 
nafty 

[l.ha-1] 
podmítka talířový kypřič 8,5 
střední orba s drcením hrud 
a utužením půdy 

 22,0 

předseťová příprava půdy 
kombinátorem 

kombinátor 7,2 

setí univerzální secí stroj 3,9 

Konvenční, setí 
v samostatné operaci 

CELKEM 41,6 
podmítka talířový, kypřič 8,5 
střední orba radličný pluh 20,0 
setí do nepřipravené půdy rotační kypřič, secí stroj 12,2 

Konvenční, předseťová 
příprava spojená se setím 

CELKEM 40,7 
podmítka talířový, radličkový kypřič 8,5 
setí do nepřipravené půdy rotační kypřič, secí stroj 12,2 

Půdoochranný postup 
s omezeným základním 
zpracováním půdy CELKEM 20,7 

podmítka talířový, radličkový kypřič 8,5 
setí do nepřipravené půdy secí stroj se šípovými 

secími botkami 
9,3 

Půdoochranný postup, setí 
spojeno s mělkým 
kypřením do hloubky setí 

CELKEM 17,8 
Bez zpracování půdy 
(přímé setí) 

přímé bezorebné setí secí stroj pro přímé setí 10,41) 

 CELKEM 10,4 
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Před setím, které následuje s časovým odstupem po
podmítce strniště obilnin nebo řepky, je často třeba usku-
tečnit postřik herbicidním přípravkem s cílem potlačit vze-
šlý výdrol předplodiny a plevele. Spotřeba nafty na tuto
pracovní operaci je relativně nízká, v průměru 1,5 l.ha-1 včet-
ně dopravy vody, z hlediska nákladů se však jedná o vý-
znamnou položku.

Přímé setí do nezpracované půdy je z hlediska spotřeby
nafty pochopitelně nejúspornějším postupem. Po obilni-
nách a některých dalších plodinách je však tato technolo-
gie spojena s náklady na aplikaci herbicidů. Přímý výsev
může být zvlášť výhodné například při zařazení ozimé pše-
nice po cukrovce, kdy je třeba co nejrychleji po sklizni této
okopaniny založit porost obilnin. V tomto případě je však
častou překážkou uplatnění tohoto postupu stav půdy po
sklizni cukrovky. Hlubší kolejové stopy vytvořené doprav-
ními prostředky znemožňují přímé setí a vzniklé nerovnosti
na povrchu pole je nutné napravit orbou nebo jiným hlub-
ším kypřením.

Úspora nafty je jen jednou stránkou hodnocení netra-
dičních technologií zpracování půdy, setí a sázení. Důleži-
tým hlediskem jsou celkové náklady v pracovních postu-
pech pěstování plodin a výnos plodin, protože pro ekono-
miku pěstování jednotlivých plodin v konkrétním zeměděl-
ském podniku jsou rozhodující náklady na jednotku pro-
dukce.

Technologie zpracování půdy jsou oblasti střetávání
názorů odborníků. Hlavní názorový střet se týká uplatňo-
vání orby v postupech zpracování půdy. Důležité však je
to, že v současné době jsou v nabízeném sortimentu stroje,
které umožňují realizovat různé varianty technologií zpra-
cování půdy a zakládání porostů plodin.

Úsporné postupy zpracování půdy nacházejí širší uplat-
nění především v pěstebních technologiích obilnin.

Pokud v našich podmínkách má zemědělský podnik
v osevním postupu okopaniny hnojené organickými hnoji-
vy, bude zřejmě uplatňovat periodickou orbu a bude ji vyu-
žívat k cílené úpravě půdních vlastností.

Při tzv. sekundárním zpracování půdy, tj. při zpracování
již zkypřené půdy a při opakování operací se energetická
náročnost snižuje. U lehčích talířových kypřičů o 30 % opro-
ti primárnímu kypření těžkými talířovými kypřiči. U rotač-
ních kypřičů s aktivně poháněnými pracovními orgány spo-
třeba klesá až na jednu třetinu.

Vzhledem k vysoké energetické náročnosti zpracování
půdy je úsilí o její snižování trvalou snahou výrobců strojů
na zpracování půdy.

Lze uvést řadu příkladů:

Inovace strojů pro mělké zpracování půdy po sklizni
předplodiny (podmítku), uplatnění energeticky úspor
ných talířových a radličkových kypřičů.

Trvalá snaha o zlepšování funkčních vlastností pluhů a
pracovních nástrojů, které přicházejí do styku s půdou.
Využívání  kvalitní  oceli  pro výrobu plužních čepelí a
volba diferencované tvrdosti a otěruvzdornosti materi-
álů přispívá ke snižování měrného odporu  orby. Např.
při otupení břitu plužní čepele z 1 mm na 5 mm se zvý-
ší  odpor orby až  o 25 %.  Významným přínosem jsou
dělené čepele pluhů a kypřičů, umožňující výměnu nej-
více opotřebených částí.
Pro orbu těžkých,  za vlhka „lepivých“ půd jsou pluhy
vybavovány páskovými odhrnovačkami.
Ke snížení energetické náročnosti předseťové přípravy
hůře zpracovatelných půd přispívají drtiče hrud a pě-
chy, které jsou konstrukčně řešeny tak, aby je bylo mož-
né připojit k pluhům.
Ke snížení  energetické náročnosti významnou měrou
přispívá technické řešení strojů, které umožňuje spojo-
vat dříve samostatné operace. Příkladem jsou kombiná-
tory nové generace (kompaktory). Pro úsporu nafty a
nákladů je důležitá možnost spojovat stroje na zpraco-
vání půdy a secí stroje. To platí samozřejmě i pro stroje
na zpracování půdy s aktivně poháněnými pracovními
nástroji.
Rezervy jsou stále v sestavování souprav traktorů se
stroji na zpracování půdy. Jedná se zejména o optima-
lizaci přenosu výkonu motoru na pohon strojů, správ-
né využívání regulačních systémů moderních traktorů,
o volbu ekonomické oblasti tahových sil při orbě a dal-
ších operacích využívajících tahový výkon traktoru.

Optimální vlhkost půdy pro její zpracování je dána pře-
devším zrnitostním složením půdy. Pokud zpracováváme
půdu mimo vhodné rozpětí půdní vlhkosti, zvyšuje se ener-
getická náročnost a zhoršuje se kvalita zpracování půdy.

Důležitou a často opomíjenou možností, jak přispět ke
snížení energetické náročnosti zpracování půdy, je omezit
zhutňování půdy v postupech pěstování a sklizně plodin.
Zpracování půdy je mnohdy chápáno jako nápravné opat-
ření ke zlepšení půdních vlastností po technogenním zhut-
nění půdy.

V provedených měřeních se prokázal zásadní přínos skliz-
ně cukrové řepy sklízeči se zásobníkem k ochraně půdy
před zhutňováním v porovnání se sklízeči bez zásobníku,
kdy se sklízečem souběžně pojížděl po pozemku nákladní
automobil. Např. při měření na hlinité hnědozemi byl po
orbě, následující po sklizni cukrovky, 4x vyšší podíl vel-
kých a obtížně zpracovatelných hrud po sklizni šestiřádko-
vým sklízečem s nakládáním bulev do vedle jedoucího au-
tomobilu T-148, než po sklizni třířádkovým sklízečem se zá-
sobníkem, kdy byly bulvy překládány ze zásobníku na okraj
pozemku. Rozdíl ve zhutnění půdy při odlišných způso-
bech sklizně se promítl do energetické náročnosti nejen
orby, ale především předseťové přípravy půdy pro ozimou
pšenici.



60

Vzhledem k stále se prodlužujícím přepravním vzdálenos-
tem při sklizni cukrovky patří i tato sklizeň k energeticky
náročným.

K energeticky náročným operacím lze přičíst i operace
hnojení, především hnojení statkovými hnojivy.

Vhodnou volbou sklizňové a dopravní techniky při sklizni
pícnin lze, v závislosti na přepravní vzdálenosti a způsobu
uskladnění pícniny, zvolit optimální pracovní postup, který
vykazuje nejnižší spotřebu nafty na tunu sklízeného dopra-
veného a uskladněného materiálu popř. nejnižší jednotko-
vé náklady.

Tabulka 5.2   Založení porostu ozimé obilniny po obilnině nebo řepce - konvenční technologie
    s orbou

Pracovní postupy zpracování půdy pro hlavní skupiny pol-
ních plodin

Rozšiřování technologií se zjednodušeným zpracováním
půdy má příčinu zejména ve snížené potřebě práce. Napří-
klad potřeba práce na postřik neselektivním herbicidem,
včetně dopravy vody a přípravy postřikové jíchy (pro po-
tlačení vzešlého výdrolu předplodiny a plevelů) předsta-
vuje méně než jednu čtvrtinu potřeby času na střední orbu.

Níže uvedená spotřeba nafty u jednotlivých operací je
vztažena na průměrné půdní podmínky. Pracovní postupy
zpracování půdy a zakládání porostů plodin lze vzájemně

porovnávat z hlediska spotřeby motorové nafty za předpo-
kladu jejich uplatnění ve srovnatelných půdních podmín-
kách.

V tabulkách 5.2 až 5.9 jsou uvedeny variantní pracovní
postupy zpracování půdy a setí pro vybrané polní plodiny.
Jsou uvedeny příklady technologie s konvenčním zpraco-
váním půdy, jehož hlavní pracovní operací je orba, a variant
technologií s redukovaným zpracováním půdy. Při reduko-
vaném zpracování půdy dochází sice k významné úspoře
motorové nafty, je však nutné počítat s nárůstem nákladů
zejména na přípravky pro ochranu rostlin. V celkové bilanci
nákladů se mohou tyto vícenáklady dostat na úroveň uspo-
řených nákladů při zpracování půdy.

V zemědělských podnicích, které pěstují cukrovou řepu
bez hnojení chlévským hnojem nebo kompostem, se může
snížit spotřeba nafty až na úroveň 45 až 50 l.ha-1, za předpo-
kladu založení porostu meziplodiny a zapravení meziplodi-
ny do půdy zpravidla orbou do střední hloubky.

Při hodnocení možných úspor motorové nafty je třeba
zohlednit, že důležitým hlediskem jsou celkové náklady v
pracovních postupech pěstování plodin a výnos plodin,
protože pro ekonomiku pěstování jednotlivých plodin v
zemědělských podnicích jsou rozhodující náklady na jed-
notku produkce.

Pracovní operace Stroje 
Spotřeba 
nafty 
[l.ha-1] 

Hnojení minerálními hnojivy 
včetně zásobování rozmetadla, 
měrná dávka 400 kg.ha-1 

Automobilová dopravní souprava, šnekový 
překladač 
Samojízdné pneumatické rozmetadlo, 
pracovní záběr 18 m 

1,7 

Podmítka 
Traktor 4x4, 170 kW 
Talířový kypřič, 
pracovní záběr 6 m 

6,5 

Orba na střední hloubku 
s urovnáním povrchu půdy a 
utužením půdy 

Traktor 4x4, 170 kW 
Oboustranný otočný sedmiradličný pluh 
s připojeným drtičem hrud a pěchem 

20,5 

Předseťová příprava půdy 
kombinátorem 

Traktor 4x4, 170 kW 
Kombinátor, 
pracovní záběr 6 m 

6,3 

Setí se zapravením minerálního 
hnojiva pod lůžko osiva včetně 
dopravy osiva, hnojiva a plnění  

Traktor 4x4, 140 kW 
Secí stroj s vybavením pro podpovrchové 
zapravení kapalných minerálních hnojiv -  
pracovní záběr 6 m 

5,4 
 

Celkem.  40,4 
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Tabulka 5.3   Založení porostu ozimé obilniny po obilnině nebo řepce - technologie s minimálním
    zpracováním půdy

Tabulka 5.4     Založení porostu jarního ječmene po kukuřici nebo slunečnici - technologie
        s minimálním zpracováním půdy

Pracovní operace Stroje 
Spotřeba 
nafty 
[l.ha-1] 

Hnojení minerálními hnojivy 
včetně zásobování rozmetadla, 
měrná dávka 400 kg.ha-1 

Automobilová dopravní souprava, šnekový 
překladač 
Samojízdné pneumatické rozmetadlo, 
pracovní záběr 18 m 

1,7 

Podmítka. 
Traktor 4x4, 170 kW 
Talířový kypřič,  
pracovní záběr 6 m 

6,5 

Regulace plevelů a vzešlého 
výdrolu neselektivním 
herbicidem (postřik včetně 
dopravy vody a plnění 
postřikovače, měrná dávka 
200 l.ha-1 

Traktor 4x4, 100 kW, cisterna.  
Traktor 4x2, 100 kW s návěsným 
postřikovačem, 
pracovní záběr 18 m 

2,1 

Mělké zpracování půdy – 
alternativa (nepoužije-li se 
neselektivní herbicid před setím) 

Traktor 4x4, 170 kW 
Talířový kypřič,  
pracovní záběr 6 m 

(6,2) 

Setí po redukovaném zpracování 
půdy se současným zapravením 
minerálního hnojiva pod lůžko 
osiva včetně dopravy osiva, 
hnojiva a plnění. 

Traktor 4x4, 140 kW 
Secí stroj s vybavením pro podpovrchové 
zapravení kapalných minerálních hnojiv, 
pracovní záběr 6 m 

6,8 

Celkem  17,1 
(21,2) 

 

Pracovní operace Stroje 
Spotřeba 
nafty 
[l.ha-1] 

Mělké zpracování půdy 
s urovnáním 

Traktor 4x4, 170 kW 
Talířový kypřič,  
pracovní záběr 6 m 

6,4 

Setí po redukovaném zpracování 
půdy 

Traktor 4x4, 140 kW 
Secí stroj pro přímé setí nebo setí po 
minimálním zpracování půdy, 
pracovní záběr 6 m 

6,0 

Celkem  12,4 
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Tabulka 5.5   Založení porostu ozimé pšenice po řepce nebo luskovině - technologie s přímým
    setím do nezpracované půdy

Tabulka 5.6    Založení porostu kukuřice po obilnině - technologie s orbou

Pracovní operace Stroje 
Spotřeba 
nafty 
[l.ha-1] 

Regulace plevelů a vzešlého 
výdrolu neselektivním 
herbicidem (postřik včetně 
dopravy vody a plnění 
postřikovače, měrná dávka 
200 l.ha-1 

Traktor 4x4, 100 kW, cisterna.  
Traktor 4x2, 100 kW s návěsným 
postřikovačem, 
pracovní záběr 18 m 

2,1 

Přímé setí do nezpracované půdy 
současně se zapravením 
minerálního hnojiva do půdy 
včetně dopravy osiva, hnojiva a 
plnění 

Traktor 4x4, 140 kW 
Secí stroj s vybavením pro podpovrchové 
zapravení kapalných minerálních hnojiv, 
pracovní záběr 6 m 

6,8 

Celkem  8,9 
 

Pracovní operace Stroje 
Spotřeba 
nafty 
[l.ha-1] 

Hnojení minerálním hnojivem 
včetně zásobování rozmetadla, 
měrná dávka 400 kg.ha-1 

Automobilová dopravní souprava, šnekový 
překladač 
Samojízdné pneumatické rozmetadlo, 
pracovní záběr 18 m 

1,7 

Podmítka 
Traktor 4x4, 170 kW 
Talířový kypřič,  
pracovní záběr 6 m 

6,5 

Orba na střední hloubku Traktor 4x4, 170 kW 
Oboustranný otočný sedmiradličný pluh. 19,0 

Předseťová příprava půdy 
kombinátorem 

Traktor 4x4, 170 kW 
Kombinátor, 
pracovní záběr 6 m 

8,2 

Setí kukuřice se zapravením 
minerálního hnojiva do půdy 
včetně dopravy hnojiva a plnění 

Traktor 4x4, 80 kW 
Secí stroj na přesné setí s vybavením pro 
podpovrchové zapravení kapalných nebo 
tuhých minerálních hnojiv - 8 řádků 

4,4 

Celkem  39,8 
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Tabulka 5.7   Založení porostu kukuřice po obilnině - technologie s redukovaným zpracováním půdy

Tabulka 5.8    Založení porostu cukrové řepy po obilnině - technologie s hnojením
    chlévským hnojem, zaorávkou hnoje a hlubokou orbou

Pracovní operace Stroje 
Spotřeba 
nafty 
[l.ha-1] 

Hnojení minerálním hnojivem 
včetně zásobování rozmetadla, 
měrná dávka 400 kg.ha-1 

Automobilová dopravní souprava, šnekový 
překladač 
Samojízdné pneumatické rozmetadlo, 
pracovní záběr 18 m 

1,7 

Podmítka hlubší s urovnáním 
povrchu půdy 

Traktor 4x4, 170 kW 
Talířový kypřič,  
pracovní záběr 6 m 

9,4 

Regulace plevelů a vzešlého 
výdrolu neselektivním 
herbicidem (postřik včetně 
dopravy vody a plnění 
postřikovače, měrná dávka 
200 l.ha-1 

Traktor 4x4, 100 kW, cisterna 
Traktor 4x2, 100 kW s návěsným 
postřikovačem, 
pracovní záběr 18 m 

2,1 

Setí kukuřice se zapravením 
minerálního hnojiva do půdy 
včetně dopravy hnojiva a plnění  

Traktor 4x4, 80 kW. 
Secí stroj na přesné setí s vybavením pro 
podpovrchové zapravení kapalných nebo 
tuhých minerálních hnojiv - 8 řádků 

4,4 

Celkem  17,6 
 

Pracovní operace Stroje 
Spotřeba 
nafty 
[l.ha-1] 

Podmítka Traktor 4x4, 170 kW 
Talířový kypřič, pracovní záběr 6 m 6,5 

Hnojení chlévským hnojem 
(40 t.ha-1) včetně dopravy ze 
stájového hnojiště 

Čelní nakladač 
Traktor 4x4, 170 kW s návěsným 
rozmetadlem 

41,0 

Zaorávka hnoje Traktor 4x4, 170 kW 
Oboustranný otočný sedmiradličný pluh 17,5 

Hluboká orba se stržením 
hřebenů brázd 

Traktor 4x4, 170 kW 
Oboustranný otočný sedmiradličný pluh 23,0 

Hnojení minerálním hnojivem 
včetně zásobování rozmetadla 

Automobilová dopravní souprava, šnekový 
překladač 
Samojízdné pneumatické rozmetadlo, 
pracovní záběr 18 m 

1,7 

Předseťová příprava půdy 
kombinátorem 

Traktor 4x4, 170 kW 
Kombinátor, 
pracovní záběr 6 m 

7,8 

Setí cukrové řepy 
Traktor 4x4, 60 kW 
Secí stroj na přesné setí cukrové řepy - 
12 řádků 

3,4 

Celkem 100,9 
 



64

Tabulka 5.9 Založení porostu cukrové řepy po obilnině - technologie s hnojením
chlévským hnojem a zjednodušeným základním zpracováním půdy

Technologie redukovaného zpracování půdy se
v současnosti  uplatňují především v pěstitelských tech-
nologiích obilnin. Protože se však obilniny pěstují na více
než  polovině výměry orné  půdy v ČR,  je energeticky
úsporné zpracování půdy z hlediska plošného zastoupení
významné – podle odborných odhadů přesáhla výměra orné
půdy, na které se uplatňují minimalizační technologie zpra-
cování půdy a zakládání porostů v České republice 1 mili-
on hektarů.

5.2 Hnojení a ochrana rostlin

Požadavky na hnojení jsou určeny osevním postupem
pěstovaných plodin a volbou intenzity výroby. Základem
každého systému hnojení jsou organická hnojiva (NEU-
BERG, 1995; VANĚK,1999). Na jejich formě a množství zá-
visí doplňující hnojení minerálními hnojivy. Hnůj, kejda, jem-
ně mletá vápenatá hnojiva a minerální hnojiva se svou ma-

nipulační formou, vlastnostmi a aplikovanými dávkami liší.
Rozmetají se v stanovených agrotechnických termínech
s variabilními jízdními podmínkami, které jsou dány stavem
půdy nebo i vývojovým stupněm pěstované plodiny. Kaž-
dý typ hnojiva se aplikuje rozmetadly s odlišnou konstruk-
cí rozmetacího ústrojí nebo celého stroje.

V pracovních postupech hnojení se musí hnojivo ode-
brat ze skladu a dopravit na pole, kde se rozmetá. Pokud
konstrukce rozmetadla (nesená a samojízdná modifikace)
neumožňuje dopravovat hnojivo po veřejných komunika-
cích, musí se tok hnojiva ze skladu na pole zajistit silničním
přepravníkem s takovou úpravou nebo zařízením, kterými
lze přeložit hnojivo do zásobníku rozmetadla. Podobné po-
žadavky jsou i na pracovní postupy ochrany rostlin s polními
postřikovači.

U hnoje a kejdy aplikované na povrch půdy mimo vege-
tační období plodiny je navíc požadavek na termínované
zapravení do půdy. Tato operace vyplývá ze zákona. Důvo-
dem je omezení emisí skleníkových plynů z organických
hnojiv vystavených meteorologickým vlivům na povrchu

Pracovní operace Stroje 
Spotřeba 
nafty 
[l.ha-1] 

Podmítka 
Traktor 4x4, 170 kW 
Talířový kypřič,  
pracovní záběr 6 m 

6,5 

Hnojení chlévským hnojem 
(40 t.ha-1) včetně dopravy ze 
stájového hnojiště 

Čelní nakladač. 
Traktor 4x4, 170 kW s návěsným 
rozmetadlem 

41,0 

Kypření s částečným zapravením 
hnoje 

Traktor 4x4, 170 kW 
Kombinovaný kypřič, 
pracovní záběr 4  

13,4 

Středně hluboké kypření 
dlátovým kypřičem s urovnáním 
povrchu půdy 

Traktor 4x4, 170 kW 
Dlátový kypřič, 
pracovní záběr 4 m 

18,5 

Hnojení minerálním hnojivem 
včetně zásobování rozmetadla 

Automobilová dopravní souprava, šnekový 
překladač 
Samojízdné pneumatické rozmetadlo, 
pracovní záběr 18 m 

1,7 

Předseťová příprava půdy 
kombinátorem 

Traktor 4x4, 170 kW 
Kombinátor, 
pracovní záběr 6 m 

7,8 

Setí cukrové řepy 
Traktor 4x4, 60 kW 
Secí stroj na přesné setí cukrové řepy - 
12 řádků 

3,4 

Celkem  92,3 
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půdy do ovzduší a snížení ztrát živin.
Nezávisle na typu hnojiva musí všechna rozmetadla spl-

ňovat i některé další specifické požadavky, které mají vliv
na  spotřebu nafty. Prioritním požadavkem je dodržení po-
žadované plošné dávky. Uplatňují se dva systémy dávko-
vání. V prvním se nastavuje stupeň dávkování pro celý
pozemek. Hnojivo je rozmetáno v požadované dávce pou-
ze při definované pracovní rychlosti, která musí být kon-
stantní na celém pozemku. Druhý systém dávkování upra-
vuje dávku podle okamžité rychlosti. Jakmile se změní rych-
lost, úměrně s ní změní přísun hnojiva do rozmetacího ústrojí.
Regulace dávkování je omezená, většina zařízení v omeze-
ném rozsahu ± 30 %. Aby mohla být pracovní rychlost do-
držena při plném zásobníku a to i v místech s vyšším jízd-
ním odporem, je nutné, aby energetický zdroj pracoval
s vyšší rezervou. Zatímco pro mobilní operace se běžně
volí průměrné využití motoru na úrovni 80 %, u hnojení a
při postřiku se snižuje na 65 %. Používané vznětové motory
mají při tomto režimu provozu o 15 % vyšší spotřebu paliva.

Jednotková spotřeba energie na mobilní operace
v rostlinné výrobě je vždy poměrem mezi průměrnou hodi-
novou spotřebou energie za čas směny a průměrnou spo-
třebou času práce směny na ošetřenou jednotku plochy.
Pokud budeme analyzovat vliv jednotlivých faktorů na jed-
notkovou spotřebu energie a na spotřebu jednotkového
času, můžeme určit míru, jak se tyto ukazatele vzájemně
ovlivňují. Protože je velký počet faktorů s průkazným vli-
vem na tyto parametry a velký počet kombinací při sesta-

5.2.1 Hnojení tuhými minerálními hnojivy

U rozmetadel je spotřeba energie rozdělena mezi rozmeta-
cí ústrojí, dávkovací dopravník a odpor pojezdového ústrojí
při jízdě. Na základě energetických měření má pneumatické
rozmetací ústrojí potřebu příkonu na úrovni 30 až 50 kW - 4
až 5krát vyšší oproti odstředivým a šnekovým, dávkovací
dopravník od 5 do 10 kW. Zbývající, a to podstatná část
spotřeby příkonu připadá na pojezd rozmetadla po poli.
Zajímá nás, které základní technické parametry strojů pro
hnojení mají dominantní vliv na proměnlivou spotřebu ener-
gie, tzn. na pojezd, a jakou mírou.

V souvislosti s jízdním odporem musíme zvažovat celko-
vou hmotnost soupravy. Zde se u nesených rozmetadel
nepříznivě projeví nutnost použít kvůli nosnosti pneuma-
tik a zadní nápravy traktor vyšší výkonové třídy, než je z
energetického hlediska potřeba. U souprav s neseným roz-
metadlem je podíl užitečné hmotnosti na celkové hmotnosti
soupravy 15 až 22 %, s návěsným rozmetadlem 20 až 30 %.
U specializovaného stroje - samojízdného rozmetadla je ten-
to podíl nejvýhodnější 40 až 45 %. Z tohoto pohledu u sa-
mojízdného rozmetadla vozíme po poli nejméně “jalové”
hmotnosti, která zbytečně zvyšuje spotřebu pohonných
hmot.

vování strojních linek pro hnojení a ochranu rostlin, bude-
me se v další části zabývat analýzou v praxi rozšířených
postupů hnojení jednotlivých typů hnojiv.

Obr. 5.1: Doprava na pole a aplikace jemně zrněných a granulovaných minerálních
hnojiv; přímý pracovní postup, povrch - strniště
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Obr. 5.2: Doprava na pole a aplikace jemně zrněných a granulovaných minerálních hnojiv;
přímý pracovní postup, povrch - předseťová příprava

Obr. 5.3: Aplikace granulovaných minerálních hnojiv dělený pracovní postup,
povrch - strniště
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Obr. 5.4: Aplikace granulovaných minerálních hnojiv dělený pracovní postup,
povrch - předseťová příprava

V grafech na obrázcích 5.1 až 5.6  jsou uvedeny měrné
spotřeby nafty  naměřené  při práci na rovině u rozmetadel
minerálních hnojiv. U všech strojů se projevuje dvojnásob-
né zvětšení pracovního záběru při rozmetání granulovaných
hnojiv průkazným snížením spotřeby nafty. U přímého pra-
covního postupu (obr. 5.1, 5.2) jsou při dávce 100 kg.ha-1

rozdíly ve spotřebě minimální. Průběhy v závislosti na hek-
tarové dávce svědčí o tom, že v přímém postupu se proje-
vuje vyšší užitečná hmotnost jako výrazná přednost do-
pravního rozmetadla.

V děleném pracovním postupu (obr. 5.3, 5.4) se mírně
projevuje vliv vyšší celkové hmotnosti jen v nejtěžších pro-
vozních podmínkách (při hnojení před setím) a u hektarové
dávky 100 kg.ha-1. U návěsného rozmetadla 2 až 3 t je nižší
jednotková spotřeba než u rozmetadla s dvojnásobnou uži-
tečnou hmotností, svou výhodnost ztrácí v oblasti vyš-
ších hektarových dávek nad 400 kg.ha-1.

V minulosti se největší objem hnojiv aplikoval po sklizni
na strniště, z hlediska valivého odporu tedy za poměrně
výhodných podmínek. Současné výživářské, ekonomické
i ekologické požadavky přenášejí potřebu hnojení do ob-
dobí základního hnojení a před setím. Přihnojování a hlav-
ně hnojení před setím na hrubou nebo pouze strženou bráz-
du, vyžaduje použití pneumatik s malým měrným tlakem –
„flotačních“. U nich je v těchto případech více než 5krát
nižší valivý odpor a o polovinu nižší spotřeba energie než u
rozmetadel se standardními pneumatikami. Kromě toho by-
chom měli pamatovat i na skryté energetické výdaje na urov-
nání kolejí, které se v tomto období vytvářejí u strojů
s klasickými pneumatikami.

tečnou hmotnost 5 a 10 t je použita jednotková energetická
práce (kWh.ha-1). Jaké trendy si můžeme z těchto průběhů
odvodit:

U stroje s dvojnásobnou užitečnou hmotností (plná
čára) vzroste v průměru i jednotková spotřeba ener-
gie v oranici na dvojnásobek.
U flotačních pneumatik se v porovnání se standard-
ními  pneumatikami  na  oranici  sníží  při  rychlosti
10 km.h-1 vynaložená jednotková práce  o 30 %, při
rychlostech nad 20 km.h-1 o 50 %.
U standardních pneumatik se při zdvojnásobení pra-
covní rychlosti jednotková práce  snižuje cca o 20 %,
u flotačních však již o 30 % (zvyšováním rychlosti
je rychlejší vzrůst výkonnosti než spotřeby nafty).

Průběh výkonu při zvyšování pracovní rychlosti je  v
grafu uveden pro představu nutného růstu investice na
odpovídající energetický zdroj.

Teoretická energetická náročnost (pro čas hlavní, tj. při
rozmetání) dvou fiktivních rozmetadel s užitečnou hmot-
ností  5 a 10 t  je zachycena  na obr. 5.5  při aplikaci na
strništi a na obr. 5.6 na oranici. Pro porovnávání spotřeby
energie u strojů s proměnlivou pracovní rychlostí pro uži-

Závěry k využití technických a exploatačních opaření pro
snížení energetických nároků při hnojení  minerálními hno-
jivy:y

použití flotačních pneumatik snižuje spotřebu ener-
gie až o 30 % - menší valivý odpor a možnost zvýše-
ní pracovní rychlosti  i ve ztížených  půdních pod-
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Obr. 5.5: Srovnání energetické náročnosti rozmetadel TMH při pracovním záběru 18 m,
povrch - strniště
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mínkách (včetně jízdy po hrubé brázdě ve směru
orby),
zdvojnásobení pracovního záběru - snížení spotře-
by o 20 %,
použití rozmetadel s technologicky potřebnou uži-
tečnou hmotností a ne vyšší (zdvojnásobení užiteč-
né hmotnosti stroje - vyšší spotřeba při malých hek-
tarových dávkách o 15 %),
mísení hnojiv - při dvojnásobné hektarové dávce se
zvýší spotřeba pouze o 15 až 20 %, místo dvou zása-
hů se provádí jeden,
zvyšování pracovní rychlosti na trojnásobek sníží
jednotkovou spotřebu nafty o 25 %.

Všechna tuhá hnojiva již jsou, s výjimkou síranu amon-
ného, granulovaná a se zaručenou sypkostí a vysokou kon-
centrací živin. Uplatnění co největšího pracovního záběru
u granulovaných hnojiv při dávkách do 200 kg ha-1 rozme-
taných odstředivými rozmetadly je efektivním opatřením
pro úsporu spotřeby nafty. Síran amonný se řadí nutností
snížení pracovního záběru mezi energeticky nevýhodná
hnojiva.

Energetická úspora u progresivních systémů hnojení
vyplývá i z vyloučení letecké aplikace. Pracovní postupy
leteckého hnojení (nebo ochrany rostlin) jsou v porovnání
s pozemními několikanásobně energeticky náročnější
(5 až 6 l.ha-1).

Z dalších úsporných opatření nelze opominout kombi-
novanou aplikaci KMH s prostředky ochrany rostlin při
pozdním regeneračním a prvním produkčním přihnojení
a u tuhých minerálních hnojiv při základním a předseťo-
vém hnojení aplikací P a K směsí, popřípadě N, P a K směsí.

Exploatační, energetické a ekonomické ukazatele pracov-
ního postupu hnojení minerálními hnojivy jsou uvedeny
v tabulce 5.10.
5.2.2 Hnojení hnojem

Hnojení hnojem patří v rostlinné výrobě k pracovním
postupům s nejvyšší jednotkovou spotřebou energie.
V nepříznivých podmínkách se spotřeba nafty pohybuje
kolem 50 l.ha-1.

Průměrné dávky hnoje se pohybují od 20 do 40 t.ha-1.
Tento pracovní postup je náročný na dopravu, v některých
postupech se náklady na hnojení i spotřebovanou energii
přibližně dělí shodným dílem mezi manipulaci a rozmetání.

Chlévská mrva na hnojišti zraje. Během biologické pře-
měny se 30 až 35 % hmoty mění na plyny, které unikají do
atmosféry. O energii na dopravu této ztracené hmoty na
polní hnojiště se zvyšuje celková jednotková spotřeba na
pracovní postup. Proto je výhodnější výroba hnoje na hno-
jištích vybudovaných u stájí. V těchto případech se snižu-
je spotřeba energie nejméně na polovinu. Na polních hno-
jištích je nutné vrstvit hnůj pomocí čelních traktorových
nebo samojízdných nakladačů. Frekvence vrstvení je zá-
vislá na objemech navážené chlévské mrvy. Aby byly nežá-
doucí ztráty živin co nejnižší, mělo by se opakovat nejméně
jednou za týden. Na statkových hnojištích bývá urovnání

hnoje do „figury“ funkcí technologické linky pro úklid chlév-
ské mrvy ze stáje.

Organizační požadavky

U stájí se často z důvodu vysoké investiční náročnosti
budují zpevněná hnojiště, která svou kapacitou pojmou
šestiměsíční produkci chlévské mrvy. Zralý hnůj je nutné
odvést, aby se část hnojiště uvolnila. To je hlavním důvo-
dem pro zřizování polních složišť. Dalším důvodem pro tento
postup je velká vzdálenost hnojeného pozemku od stájo-
vého pozemku. Velkokapacitními dopravními prostředky se
naveze požadovaný objem hnoje na vybraný okraj pozem-
ku a urovná do figury. Doba předzásobení by neměla pře-
sáhnout 3 měsíce.

Hnůj se aplikuje jen v období od 3. dekády srpna do
konce října a omezeně na lehkých půdách na jaře. Využití
rozmetadel v sezóně se pohybuje od 15 do 20 dnů. Zvýšení
ročního využití linky se skupinou rozmetadel hnoje umožní
forma služeb pro sdružené podniky. Druhou výhodou sku-
pinového využití rozmetadel hnoje je vysoká plošná vý-
konnost. Jen společný výkon několika rozmetadel ošetří za
směnu takovou plochu, pro kterou se vyplatí přesun stroj-
ní soupravy zapravení hnoje do půdy. To je nejlépe provést
co nejrychleji, podle zákona do 48 hodin.

Výkonnost rozmetadla hnoje

Při dávkách od 15 do 40 t.ha-1 je určujícím parametrem
výkonnosti rozmetadla užitečná hmotnost hnoje
v zásobníku. Optimem by bylo, aby pro požadovanou dáv-
ku zásoba v rozmetadle vystačila minimálně pro pracovní
jízdu tam a zpět v celé délce pozemku (tabulka 5.11). Pro
rozmetadlo s užitečnou hmotností 10 t, pracovním záběru
10 m a při dávce 20 t.ha-1 je tato podmínka splněna při délce
pozemku 250 m. Na větších pozemcích se zvyšuje podíl
neproduktivních jízd, který zvyšuje spotřebu nafty a snižu-
je výkonnost.

Spotřeba energie rozmetadla hnoje

Při rozmetání hnoje návěsným traktorovým rozmetadlem
se část dodané energie spotřebovává na překování vali-
vých odporů při jízdě soupravy po poli, část na pohon
dávkovacího a rozmetacího ústrojí rozmetadla.
V optimálních provozních podmínkách je poměr průměrně
spotřebované energie v čase hlavním na jízdu a vlastní roz-
metání v poměru 1 : 1.

Příkon na rozmetání hnoje v rozsahu od 40 do 70 kW
odebírají frézovací válce a rozmetací ústrojí. Oba podíly
potřebného příkonu jsou závislé na nastaveném průtoku
hnoje (na dávce a pracovní rychlosti rozmetadla), jeho měr-
né hmotnosti a struktuře. Příkon na pohon podlahového
dopravníku, který nastavenou rychlostí posouvá hnůj
v zásobníku k frézovacím válcům je v rozsahu 12 až 20 kW,
tj. třikrát nižší než na vlastní rozmetání.

Průměrný příkon energie strojní soupravy na jízdu po
poli je závislý na koeficientu valivého odporu.

Exploatační, energetické a ekonomické údaje operací pra-
covního postupu hnojení hnojem uvádí tab. 5.12.
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Tabulka 5.10    Exploatační, energetické a ekonomické ukazatele operací pracovního postupu hnojení 
minerálními hnojivy (1)Prům. dávka 250 kg.ha-1; 2)Prům. dávka 160 kg.ha-1)  
 

Operace Spotřeba 
práce 

Spotřeba 
energie 

Celkové 
náklady 

Označení Název h.ha-1 l.ha-1 Kč.ha-1 

1 Nakládání ve skladu čelním nakladačem 100 kW 0,01 0,14 9 

2 
Doprava na pole traktorovým návěsem 7 t 
a překládání do rozmetadla 0,19 0,80 85 

5 
Plnění ve skladu, doprava na pole automobilní soupravou 
15 až 20 t, a překládání do rozmetadla 0,06 0,50 70 

6 
Nakládání hnojiva ve vacích 1 t, doprava na pole a plnění 
rozmetadla soupravou čelního traktorového nakládače s 
přívěsem 5 t  

0,19 0,40 86 

7 Doprava na pole a rozmetání traktorovým rozmetadlem 3 t 1) 
0,36 1,80 290 

8 
Doprava na pole a rozmetání traktorovým rozmetadlem 
8 - 10 t 1) 0,29 1,70 275 

9 Rozmetání traktorovým neseným rozmetadlem 1 - 1.4 t 2) 0,20 1,00 115 
10 Rozmetání traktorovým návěsným rozmetadlem 3 až 5 t 1) 0,25 1,00 205 
11 Rozmetání traktorovým návěsným rozmetadlem 8 až 10 t 1) 0,18 1,00 175 

12 
Rozmetání samojízdným rozmetadem 7 až 12 t, 
odstředivé rozmetací ústrojí  1) 0,07 0,65 196 

13 
Rozmetání samojízdným rozmetadem 7 až 12 t, 
pneumatické rozmetací ústrojí  1) 0,05 0,70 186 

Spotřeba 
práce 

Spotřeba 
energie 

Celkové 
náklady Sled použitých operací - pracovní postup 

h.ha-1 l.ha-1 Kč.ha-1 
1, 7 - traktorové návěsné rozmetadlo 3-5 t, přímý pracovní 
postup  1) 0,37 1,94 299 

1, 8 - traktorové návěsné rozmetadlo 8-10 t, přímý pracovní postup  1) 0,30 1,84 284 
1, 2, 9 - traktorové nesené rozmetadlo 1-1,4 t, 
dělený pracovní postup  1) 0,40 1,94 209 

1, 2, 10 - traktorové návěsné rozmetadlo 3-5 t, 
dělený pracovní postup  1) 0,45 1,94 299 

1, 2, 11 - traktorové návěsné rozmetadlo 8-10 t, 
dělený pracovní postup  1) 0,38 1,94 269 

6, 9 - traktorové nesené rozmetadlo 1-1,4 t, 
dělený pracovní postup, hnojivo balené ve vacích 1 t  1) 0,39 1,40 201 

6, 10 - traktorové návěsné rozmetadlo 3-5 t, 
dělený pracovní postup, hnojivo balené ve vacích 1 t  1) 0,44 1,40 291 

5, 11 - traktorové návěsné rozmetadlo 8-10 t, 
dělený pracovní postup, zásobování automobilní soupravou 15 - 20 t  1) 0,24 1,50 245 

5, 12  - samojízdné odstředivé rozmetadlo 7-12 t, dělený pracovní postup, 
zásobování automobilní soupravou 15 - 20 t  1) 0,13 1,15 266 

5, 13  - samojízdné pneumatické rozmetadlo 7-12 t, dělený 
 pracovní postup, zásobování automobilní soupravou 15 - 20 t  1) 0,11 1,20 256 
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Dosažitelná hektarová dávka [kg.ha-1] při splnění podmínky pro jízdu tam a zpět 
Pracovní 

záběr 
Velikost 

zásobníku 
Délka pozemku [m] 

[m] [t] 200 300 600 800 1000 1200 

10 25000 16667 8333 6250 5000 4167 

14 35000 23333 11667 8750 7000 5833 

18 45000 30000 15000 11250 9000 7500 

10 

hnůj, kejda, 
vápenec 

22 55000 36667 18333 13750 11000 9167 

3 6250 4167 2083 1563 1250 1042 

5 10417 6944 3472 2604 2083 1736 

8 16667 11111 5556 4167 3333 2778 

12 

vápenec, 
kejda, SA 

12 25000 16667 8333 6250 5000 4167 

10 15625 10417 5208 3906 3125 2604 

14 21875 14583 7292 5469 4375 3646 

18 28125 18750 9375 7031 5625 4688 

16 

hnůj 

22 34375 22917 11458 8594 6875 5729 

1 1389 926 463 347 278 231 

3 4167 2778 1389 1042 833 694 

5 6944 4630 2315 1736 1389 1157 

7 9722 6481 3241 2431 1944 1620 

18 

minerální 
hnojiva 

10 13889 9259 4630 3472 2778 2315 

1 694 463 231 174 139 116 

3 2083 1389 694 521 417 347 

5 3472 2315 1157 868 694 579 

7 4861 3241 1620 1215 972 810 

36 

minerální 
hnojiva 

10 6944 4630 2315 1736 1389 1157 

 

Tabulka 5.11 Dosažitelná hektarová dávka [kg.ha-1] pro pracovní záběr [m], velikost
zásobníku [t] a délku pozemku [m] při splnění podmínky pro jízdu tam a zpět
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Tabulka 5.12    Exploatační, energetické a ekonomické ukazatele operací pracovního postupu 
hnojení hnojem (Pro dávku 30 t.ha-1) 

 
Operace Potřeba 

času 
Spotřeba 
nafty 

Celkové 
náklady 

Označení Název h.ha-1 l.ha-1 Kč.ha-1 
1 Odvoz na polní hnojiště, trakt. přívěs 5 t 4,80 26,8 2455 
2 Odvoz na polní hnojiště,trakt. kontejner 10 t 2,80 23,8 2160 
3a Doprava a rozmetání, trakt. rozmetadlo 5 t 3,38 32,0 2391 
3b Doprava a rozmetání, trakt. rozmetadlo 10 t 2,82 31,0 2315 

3c Doprava a rozmetání, trakt. rozmetadlo15 t 2,42 30,6 2440 
4 Doprava a rozmetání, aut. Rozmetadlo 8 - 10 t 2,50 41,0 2850 

5 Nakládání hnoje čelním nakladačem 0,05 5,0 450 
6 Rozmetání, aut. rozmetadlo 8 - 10 t 1,75 20,0 1455 

7a Rozmetání, trakt. rozmetadlo 5 t 1,16 10,5 1065 

7b Rozmetání trakt. rozmetadlo 10 t 1,02 10,8 1040 
7c Rozmetání, trakt. rozmetadlo 15 t 0,92 11,7 1130 
8 Zapravení hnoje traktorovým kypřičem 4,5 m 0,33 5,5 465 
9 Odvoz na polní složiště, aut. souprava 15-20 t 1,75 32,9 2391 

Spotřeba 
práce 

Spotřeba 
energie 

Celkové 
náklady Sled použitých operací - pracovní postup 

h.ha-1 l.ha-1 Kč.ha-1 

5+3a - nakládání, doprava a rozmetání trakt. rozmetadlem 5 t, 
zapravení do půdy kypřičem 3,76 42,5 3306 

5+3b - nakládání, doprava a rozmetání, trakt. rozmetadlo 10 t, 
zapravení do půdy kypřičem 3,20 41,5 3230 

5+3c - nakládání, doprava a rozmetání, trakt. rozmetadlo15 t, 
zapravení do půdy kypřičem 2,80 41,1 3355 

5+4 - nakládání, doprava a rozmetání, aut. rozmetadlo 8 -10 t, 
zapravení do půdy kypřičem 2,88 51,5 3765 

1+5+7a - odvoz a vrstvení chlévské mrvy, nakládání, rozmetání a 
zapravení do hnoje půdy, traktorové návěsné rozmetadlo 5 t  6,34 47,8 4435 

2+5+7b - odvoz a vrstvení chlévské mrvy, nakládání, rozmetání a 
zapravení do hnoje půdy, traktorové návěsné rozmetadlo 10 t  6,34 47,8 4435 

1+5+7c - odvoz a vrstvení chlévské mrvy, nakládání, rozmetání a 
zapravení do hnoje půdy, traktorové návěsné rozmetadlo 15 t  3,05 55,1 4436 
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5.2.3 Hnojení kejdou

Kejda je směs tuhých a kapalných výkalů skotu, drůbeže
a prasat s různým podílem technologické vody. Podíl vody
v kejdě se pohybuje od 82 do 98 %. Objemová hmotnost
kejdy je 985-1035 kg.m-3.

 Kapalná forma a vlastnosti tohoto hnojiva přinášejí do
technologického postupu specifické požadavky. Při porov-
nání manipulace s materiály v rostlinné výrobě mají kejdo-
vá hospodářství výhodu ve srovnání s těmi, v kterých se
hnojí hnojem. Sláma zůstává na poli, ušetří se energie na
dopravu velkoobjemového materiálu. Kejdu je nutné skla-
dovat v nádržích, ztráty hmoty při jejím zrání jsou nižší než
u hnoje. Je homogenním materiálem, který lze na poli přes-
něji plošně rozdělit než hnůj. Tekutost umožňuje manipula-
ci pomocí uzavřeného čerpacího systému, který může lépe
splnit zvyšující se hygienické  a ekologické požadavky.

Kapalná forma kejdy má i své zápory. Každá havárie, ne-
dodržení technologických nebo agrotechnických požadav-
ků je díky tekutosti materiálu pro životní prostředí daleko
nebezpečnější než u tuhých forem hnojiv.

Sklady a manipulační technologie na kejdu jsou zařízení
investičně náročnější než na hnůj. Aby se dosáhlo dob-
rých ekonomických ukazatelů, jsou koncentrace zvířat v
bezstelivových stájích větší než ve stelivových. Výkrmny
prasat produkují 20 až 30 tisíc tun kejdy ročně. Obsluhova-
ná území v technologiích hnojení kejdou jsou proto větší
než v technologiích s hnojem, průměrné vzdálenosti ze skla-
du na pole od 8 do 12 km nejsou výjimkou (u hnoje 3 až 5
km).

Největší objem kejdy se aplikuje v posklizňovém období
obilnin (červenec až září) na strniště, často spolu i na rozdr-
cenou slámu. Jde o období s pravidelnou vysokou denní
teplotou. Pokud se aplikace provede současně s podmítkou
strniště pro aplikaci kejdy upravenými radličkovými nebo
talířovými kypřiči, dochází sloučením operací k úspoře ener-
gie a zabrání se ztrátě podílu čpavkové formy dusíku z kejdy
způsobené emisí do vzduchu.

Čpavek je jedním ze skleníkových plynů. I z hlediska po-
žadavků na snížení emisí skleníkových plynů je nejvhod-
nější přímá podpovrchová aplikace. Při ní je únik emisí do
ovzduší nejmenší, cca do 5 % obsahu čpavkového dusíku
v kejdě.

Podle výše emisí od nejmenší do největší lze vhodnost
typů aplikačního zařízení seřadit:  - podpovrchová aplikace

- řádková aplikačními botkami
- řádková povrchová vlečenými hadicemi

v zapojeném porostu
- řádková vlečenými hadicemi na povrch půdy bez

porostu
- povrchový rozstřik „naširoko“.

Nejdůležitějšími faktory ovlivňujícími nežádoucí emise
jsou teplota půdy a vzduchu, síla větru, velikost povrcho-
vé plochy rostlin a půdy znečištěné kejdou, stupeň vsák-
nutí do půdy (vysoká sušina – více zbytků na povrchu –
vyšší ztráty).

Kejdou se hnojí vysokými dávkami. Ztrátové časy způ-
sobené neproduktivními přejezdy na poli jsou nejvíce zá-
vislé, podobně jako u rozmetadel hnoje, na kapacitě zásob-
níku. Aby kejda v zásobníku vystačila na celý přejezd dlou-
hého pozemku, zásobuje se kejdovač na obou souvratích.
Pokud to příjezdové podmínky nedovolují, doporučuje se
založit dočasnou zásobovací cestu napříč pozemku ve
středu pracovních jízd. Aplikátor se na souvratích otáčí a
pracovní délka je shodná s celkovou délkou pozemku.

Výkonnost strojní linky pro hnojení kejdou je faktorem,
který nejvíce ovlivňuje jednotkovou spotřebu nafty. Proto
je v pracovních postupech hnojení kejdou větší zastoupe-
ní děleného pracovního postupu než při rozmetání hnoje, i
když jejich dávkování je na shodné úrovni. Plynulé záso-
bování má v děleném pracovním postupu na výkonnost
linky podstatný vliv. Příklad, jak se snižuje výkonnost sou-
pravy neproduktivními jízdami po pozemku ne-
bo nedostatečným zásobováním, lze vysvětlit na grafu
(obr. 5.7). Hodnoty výkonnosti a prostojů zde jsou vypočí-
tány pro práci v kolejových meziřádcích na pozemku o dél-
ce 500 m a pro hektarovou dávku kejdy 20 t.ha-1. Aplikační
souprava je plněna na jedné souvrati. Hodnoceny jsou lin-
ky, v kterých je kejdovač zásobován 1 až 3 automobilními
cisternami CAS 11 na vzdálenost 10 km. Využití objemu cis-
teren je 90 %.

Linka s jednou cisternou CAS 11 (obr. 5.7 – modrá bar-
va) má nízkou výkonnost, 0,7 h.ha-1. Je způsobena prosto-
jem kejdovače z důvodu čekání na zásobující cisternu. Při
délce pozemku 500 m se výkonnost skokem zvýší o 20 %.
To je případ, kdy se zásobník vyprázdní zároveň
s dokončením přejezdu pozemku a souprava má kratší dél-
ku neproduktivní jízdy. Tato výhoda se ale zvětšením délky
pozemku ztrácí, výkonnost linky klesá. Zařazením druhé
cisterny CAS 11 (zelená barva) se výkonnost zvýší, a to u
pozemků s délkou nad 500 m dokonce o více než 50 %. Pro-
stoje kejdovače do délky pozemku 500 m a u větších i pro-
stoje cisteren jsou v únosné míře. Další posílení zásobová-
ní kejdou použitím 3. cisterny CAS 11 podstatně nezvýší
výkonnost linky, prostoje dopravních cisteren jsou neú-
měrné nárůstu výkonnosti.

Exploatační, energetické, ekonomické ukazatele operací
pracovního postupu hnojení kejdou uvádí tabulka 5.13.
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Obr. 5.7: Výkonnost a prostoj linky s kejdovačem

Vysvětlivky: Prostoj u kejdovače (kladné hodnoty) vzniká nedostatečnou výkonností dopravy kejdy.
Pokud má prostoj zá pornou hodnotu, mají prostoj přepravníky CAS 11 pro zásobování
kejdovače a jeho plnění kejdou.
Provozní parametry linky – hektarová dávka = 20 t.ha-1, pracovní záběr = 9 m,
pracovní rychlost = 6 km.h-1, přepravní vzdálenost pro zásobování = 10 km

5.2.4 Hnojení jemně mletým vápencem

Současná spotřeba vápenatých hnojiv v zemědělství je
nízká. V 1. polovině 80. let, dosahovala roční spotřeba 3 mil. t,
dnes je jen 250 až 300 tis. t vápenatých hnojiv. Pro jemně
prášková hnojiva lze v dopravě počítat i nadále se systé-
mem pneumatické manipulace. Granulace jemně mletých
vápenců se z ekonomických důvodů neuplatňuje, přestože
by umožnila využití společného technologického vybave-
ní s tuhými minerálními hnojivy. Pneumatická manipulace
splňuje v operacích dopravy a skladování zvyšující se hy-
gienické požadavky. Při šestiletém cyklu vápnění a dávce
2 t.ha-1 se v podniku s 1000 ha orné půdy spotřebuje 225 t.
Při tak nízké roční spotřebě jsou zemědělci odkázáni na váp-
nění zajišťovaném službami.

Pneumatický princip rozmetání práškových hnojiv
s vysokou prašností se postupně nahrazuje traktorovými a
samojízdnými rozmetadly se šnekovým rozmetacím ústro-
jím (pracovní záběr do 12 m). Ta jsou plněna pneumaticky
z velkokapacitních silničních přepravníků v blízkosti ošet-
řovaného pozemku. Při vápnění jemně mletými vápenci se
dosáhne ekonomického ročního využití u rozmetadel, která
v průběhu sezóny rozmetají tuhá minerální hnojiva odstře-

divým rozmetacím ústrojím a zároveň po výměně za šneko-
vé rozmetací ústrojí mohou rozmetat jemně mleté vápence.
Při vápnění s takovým rozmetadlem musíme počítat se zá-
sobováním prostředky služeb. Zemědělský podnik nemůže
vlastnit velkokapacitní cisterny pro přepravu práškových
hmot, nemá pro ně dostatečné využití.

Kromě jemně mletých vápenců jsou v nabídce na trhu
v menších objemech hrubozrnná a granulovaná vápenatá
hnojiva, která lze rozmetat odstředivými rozmetadly. Země-
dělci mohou pro tato hnojiva využít shodné stroje jako pro
základní a předseťové hnojení. Výrobci hnojiv vědí o ne-
dostatečném rozšíření šnekových rozmetadel v praxi,
o negativně se projevující vysoké prašnosti jemně mletých
vápenců v průběhu horkého letního počasí a zvýšených
nákladech na provoz tlakových cisteren na skladování a
přepravu. Snaží se technologické vlastnosti vápenatých
hmot upravit pro odstředivé rozmetání a tím i pro běžné
prostředky na manipulaci se sypkými materiály. V nabídce
již je vlhčený jemně mletý vápenec. Z agrochemického hle-
diska je vhodnější než u nás používané hrubozrnné vápen-
ce. Tento materiál umožňuje zemědělcům jeho aplikaci i
vlastními velkokapacitními odstředivými návěsnými rozme-
tadly.
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Tabulka 5.13    Exploatační, energetické a ekonomické ukazatele operací pracovního postupu hnojení 
kejdou (Pro dávku 25 t.ha-1) 

                                                                                                                                       

Operace Spotřeba 
práce 

Spotřeba 
energie 

Celkové 
náklady 

Označení Název h.ha-1 l.ha-1 Kč.ha-1 

1 Doprava na pole traktorovou návěsnou cisternou 10 t 2,38 5,7 1430 

2 Doprava na pole traktorovou návěsnou cisternou 15 t 1,54 5,7 1100 

3 Doprava na pole traktorovým přívěsnou cisternou 18 t 1,82 5,7 1300 

4 Doprava a rozmetání kejdy automobilní fekální cisternou 11 t 2,00 22,0 1990 

5 
Doprava na pole a rozmetání kejdy traktorovou návěsnou 
cisternou 10 t, povrchový rozstřik 1,92 21,0 1700 

6 
Doprava na pole a rozmetání kejdy traktorovým návěsným 
kejdovačem 10 t, hadicový aplikátor 9 m 1,25 20,0 1425 

7 
Rozmetání kejdy traktorovým návěsným kejdovačem 10 t, 
hadicový aplikátor 9 m 1,00 12,0 855 

8 
Rozmetání kejdy samojízdným kejdovačem 10 t, hadicový 
aplikátor 9 m 0,71 12,8 1200 

9 
Podpovrchové zapravení kejdy samojízdným kejdovačem 18 t, 
radličkový kypřič 5 m 1,00 22,0 1835 

10 
Meziskladování kejdy na okraji pozemku v převozné cisterně 
30 až 40 m3 0,50 2,2 305 

11 Zapravení kejdy radličkovým kypřičem 4,5 m 0,33 5,5 465 

Spotřeba 
práce 

Spotřeba 
energie 

Celkové 
náklady Sled použitých operací - pracovní postup 

h.ha-1 l.ha-1 Kč.ha-1 
4+11 - doprava a rozmetání kejdy automobilní fekální cisternou 11 t, zapravení 
do půdy 2,33 27,50 2455 

5+11 - doprava a rozmetání kejdy traktorovou návěsnou cisternou 10 t, 
zapravení do půdy 2,33 27,50 2455 

1+6+11 - doprava a rozmetání kejdy traktorovou návěsnou cisternou 10 t, 
zapravení do půdy 3,96 31,20 3320 

1+7+11 - doprava kejdy traktorovou návěsnou cisternou 10 t, rozmetání 
samojízdným kejdovačem s hadicovým aplikátorem 9 m, zapravení do půdy 3,42 24,00 3095 

3+9 - doprava kejdy traktorovou návěsnou cisternou 18 t, podpovrchové 
zapravení samojízdným kejdovačem 18 t s radličkovým kypřičem 5 m 2,82 27,70 3135 
2+10+9+11 - doprava kejdy traktorovou návěsnou cisternou 15 t, 
meziskladování na poli, rozmetání samojízdným kejdovačem s hadicovým 
aplikátorem 9 m, zapravení do půdy 2,58 24,00 2765 

3+10+9 - doprava kejdy traktorovou návěsnou cisternou 18 t, podpovrchové 
zapravení samojízdným kejdovačem 18 t s radličkovým kypřičem 5 m 3,32 29,9 3440 
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U návěsného rozmetadla s odstředivým rozmetacím
ústrojím se zásobníkem 7 až 10 t, které pracuje v přímém
pracovním postupu, je výkonnost ve směnovém čase (obr.
5.8) pro minerální hnojiva (dávka 250 kg.ha-1) dostatečná
pro výměru 1000 ha o.p. Mimo jarní špičku hnojení splní
v prodloužené směně požadavky i při dojíždění pro hnojivo
do skladu obchodníka na vzdálenost 20 km. Při dávce vá-
pence 1,5 t.ha-1 a výkonnosti 1,3 ha.h-1 povápní potřebnou
plochu v podniku s 1000 ha orné půdy jak při plnění na poli
(v obr. 5.8 přepravní vzdálenost 1 km), tak i při plnění ve
skladu podniku vzdáleném 7 km. Právě taková kombinace
nasazení je vhodná pro vápnění vlhčeným vápencem v režii
zemědělského podniku.
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Obr. 5.8: Výkonnost traktorového odstředivého rozmetadla

Vysvětlivky: Zásobník 10 t, pracovní záběr při rozmetání vlhčených nebo hrubozrnných vápenců 10 až 12 m,
u granulovaných minerálních hnojiv 18 m. První 3 sloupce platí pro hektarovou dávku 250 kg.ha-1 při ̈
zásobním a předseťovém hnojení minerálními hnojivy, další pro dávky 1000 až 2000 kg.ha-1 při vápnění.
Rozmetadlo je plněno ve skladech obchodní organizace nebo zemědělského podniku výkonností 70 t.h-1,
při přepravní vzdálenosti 1 km počítáme se samonakládkou na složišti vápenatých hmot v blízkosti
pozemku s výkonností 30 až 40 t.h-1.

5.2.5 Hnojení kapalnými minerálními hnojivy a
aplikace prostředků ochrany rostlin

Nejvyšší míru vlivu na výkonnost postřikovače za pra-
covní směnu mají z konstrukčních parametrů pracovní zá-
běr a velikost zásobníku a z provozních parametrů - pracov-
ní rychlost a aplikovaná dávka. Kromě nich výkonnost
významným způsobem ovlivňují i provozní a organizační

podmínky. Nesené a samojízdné postřikovače se většinou
zásobují vodou na poli pomocí přepravní cisterny. Kon-
strukce návěsných traktorových postřikovačů umožňuje i
provoz po komunikacích s plným zásobníkem, mohou se
plnit vodou jak na farmě – pracují pak v přímém pracovním
postupu, tak i ze zásobujícího prostředku na poli – pracují
v děleném pracovním postupu. V přímém pracovním postu-
pu přibývá další parametr s významným vlivem na výkon-
nost – přepravní vzdálenost.

Při přímém pracovním postupu se postřikovač plní na
farmě vodou, tu dopraví na pozemek, kde obsluha připraví
postřikovou jíchu a provede plánovanou operaci. Vlivy
základních parametrů – přepravní vzdálenosti, pracovního
záběru, hektarové dávky a objemu zásobní nádrže můžeme
vidět na průběhu grafů v obrázku 5.9.

Z nich vyplývají tendence:
- pracovní záběr a objem zásobní nádrže ovlivňují vý

konnost přibližně stejnou měrou – jejich zdvojnásobení
zvýší výkonnost ve směnovém čase až o 60 %;

- čím větší přepravní vzdálenost, tím menší výkonnost;
- čím je vyšší výkonnost stroje, tím má změna parametrů

na směnovou výkonnost výraznější vliv.
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Obr. 5.9: Výkonnost postřikovače v přímém pracovním postupu při konstantní pracovní
rychlosti 8 km.h-1 a při vzrůstajícím objemu zásobníku od 1 do 5 m3, pracovním
záběru 12, 18 a 24 m a přepravní vzdálenosti na pole ld 2; 5 a 8 km

V děleném pracovním postupu postřikovač pracuje na
poli a vodou se zásobuje přepravní cisternou, která jej na
poli s vysokou výkonností i plní. V postřikovači se
v průběhu plnění vodou připravuje postřiková jícha. Opro-
ti přímému pracovnímu postupu jsou zde kratší pomocné
časy, pracovní rychlost a pracovní záběr mají na směnovou
výkonnost větší vliv. Oba parametry působí na směnovou
výkonnost přibližně shodnou vahou. Když se zvýší na dvoj-
násobek, zvýší se výkonnost o 60 až 70 %.

Energeticky náročné opatření pro zvyšování účinnosti
postřiku je použití přídavného vzduchu. Umožní zvýšit pra-
covní rychlost při postřiku na dvojnásobek ze standard-
ních 8 na 16 km.h-1. Zvýšení pracovní rychlosti do 12 km.h-

1 za bezvětří nám umožní použití protiúletových trysek.
Využití přídavného vzduchu je i jediným vhodným způso-
bem, který umožní snížit při ošetřování spodních partií
vzrostlého porostu hektarovou dávku.

5.3 Sklizeň pícnin

Sečení pícnin
Pro sečení pícnin se v současné době téměř výhradně

používají rotační žací stroje bubnové nebo kotoučové

s uchycením vzadu, čelně nebo tažené za traktorem; často
vybavované kondicionéry, které urychlují jejich prosychá-
ní.

K masovému rozšíření rotačních žacích strojů napomohla,
vedle vyšší výkonnosti nenáročnost na údržbu a poměrně
vysoká spolehlivost. Tyto klady zastínily vyšší energetic-
kou náročnost rotačních žacích strojů oproti žacím strojům
prstovým.

Z obou konstrukčních řešení rotačních strojů má každé
své výhody a nevýhody. Kotoučové žací ústrojí se vyzna-
čuje o 20 až 30 % nižší hmotností připadající na metr záběru,
lepším rozprostřením materiálu, dobrým kopírováním teré-
nu a vysokou řeznou rychlostí.

Konstrukčně starší bubnové žací ústrojí je robustnější,
méně náchylné k ucpání, vykazuje lepší kvalitu řezu při
polehlém porostu a je vybaveno menším počtem, nožů, což
usnadňuje údržbu.

Z energetického hlediska je výhodnější kotoučové žací
ústrojí. Příkon, přepočtený na metr záběru, je u tohoto žací-
ho ústrojí o 16 až 20 % nižší než je tento příkon u bubnové-
ho žacího ústrojí. Tomu odpovídá i spotřeba nafty. Ta je u
kotoučových žacích strojů nižší o 13 až 16 %. Na hektaru
posečené píce se použitím kotoučového žacího ústrojí může
ušetřit 0,8 až 1,0 litru motorové nafty.
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Obracení a shrnování pícnin

Pro zabezpečení rychlého a rovnoměrného prosychání
je třeba posečenou píci obrátit, rovnoměrně rozložit po celé
ploše, přičemž nesmí docházet ke znečišťování píce zemi-
nou.

Po dosažení požadované sušiny se pícniny shrnují do
řad vhodných pro další pracovní operaci, sbírání. Podobně
jako při obracení, ani zde nesmí docházet k znečišťování
píce. Nejčastějšími typy jsou obraceče a shrnovače rotač-
ní. Jde o stroje s nuceným pohybem pracovních orgánů
odvozeným od vývodového hřídele traktoru. Jsou konstru-
ovány jako návěsné nebo tažené a některé po přestavění
mohou vykonávat obě operace – obracení i shrnování.

Potřebný výkon motoru energetického prostředku vzta-
žený na jednotku konstrukčního záběru obraceče se pohy-
buje mezi 5,6 až 5,9 kW.m-1 a je závislý na výnosu a sušině
obracené pícniny. Příkon na vývodovém hřídeli potřebný k
pohonu rotačních pracovních ústrojí je 1,1 až 1,8 kW na
metr záběru obraceče.

Energetická náročnost shrnovačů se od obracečů příliš
neliší a obvykle bývá 6,3 až 6,9 kW.m-1, potřebný výkon na
vývodovém hřídeli je u shrnovačů 1,8 až 2,8 kW.m-1.

Použitím přívěsných strojů, které se vyznačují větším
záběrem, je možné oproti návěsným uspořit 0,4 až 0,6 l mo-
torové nafty na hektar.

Sběr, doprava a uskladnění zavadlých a suchých pícnin

Po posečení obracení a shrnutí pícnin byly posuzová-
ny jednotkové náklady a spotřeba pohonných hmot
v dalších operacích pracovního postupu sklizně pícnin,
včetně uskladnění.

Materiálový tok volně ložených zavadlých pícnin je
schématicky znázorněn na obr. 5.10, lisovaných na obr. 5.11.

Výsledky porovnání z hlediska jednotkových přímých
nákladů a přepravní vzdálenosti jsou pak pro volně ložené
pícniny uskladněné ve žlabovém sile a lisované pícniny
uvedeny na obr. 5.12 a pro volně ložené pícniny uskladně-
né ve velkoobjemovém vaku a lisované pícniny na obr. 5.13.

Mezi operace uskutečňované na poli a v místě usklad-
nění jsou u volně ložených zavadlých pícnin zahrnuty ope-
race spojené s nakládkou (sběrací řezačka, sběrací návěs)
s vykládkou (velkoobjemový návěs, sběrací návěs) a
s uskladněním materiálu ve žlabovém silu (čelní nakládač) a
ve velkoobjemovém vaku (plnicí lis). Do nákladů na usklad-
nění jsou započítány odpisy ze žlabového sila a náklady na
velkoobjemový vak.

Obr. 5.10: Schéma materiálového toku volně ložených zavadlých pícnin při sklizni



79

Obr. 5.11: Schéma materiálového toku lisovaných zavadlých pícnin při sklizni

U dopravních prostředků (sběrací a velkoobjemový ná-
věs) se předpokládá užitečná hmotnost 10 000 kg. U mate-
riálového toku lisovaných zavadlých pícnin je do operací
na poli zahrnuto lisování pícnin lisy na velkoobjemové vál-
cové a hranolové balíky a nakládka balíků čelním traktoro-
vým nakládačem. Na místě uskladnění jsou balíky zabaleny
do folie a stohovány čelním traktorovým nakladačem., kte-
rý zároveň obsluhuje balící stroj. K přepravě je určen níz-
koplošinový návěs o užitečné hmotnosti 10 000 kg. Do pří-
mých nákladů na lisy jsou započítány náklady na síť, do
nákladů na balící stroj náklady na folii. Předpokládá se
uskladnění balíků na zpevněné volné ploše.

Pro sklizeň a dopravu sena byly zařazeny dopravní sys-
témy, založené na použití sběracích návěsů a lisů na velko-
objemové válcové a hranolové balíky (obr. 5.14 a 5.15).
Výsledky prezentuje obr. 5.16. Z výsledků vyplývá, že
z hlediska přímých nákladů vynaložených na operace zahr-
nuté do hodnocení dopravních systémů sklizně pícnin jsou
důležitým ukazatelem, který ovlivňuje ekonomickou výhod-
nost jednotlivých systémů náklady na dopravu. Potvrdilo
se, že na kratší přepravní vzdálenosti je nejvhodnější
z ekonomického hlediska dopravní systém založený na po-
užití sběracích návěsů. Lisované pícniny, které vykazují
vyšší náklady na operace uskutečňované na poli (lisování,
manipulace s balíky) i na místě uskladnění (balení) jsou
výhodnější, vzhledem k velké objemové hmotnosti lisova-
ných pícnin při přepravě na větší přepravní vzdálenosti.

Z ekonomického hlediska jsou při sklizni zavadlých píc-

nin výhodnější dopravní systémy založené na použití sbě-
racích návěsů do přepravní vzdálenosti zhruba 2,5 km. Nad
tuto přepravní vzdálenost do vzdálenosti 4,5 až 5,7 km jsou
vhodné dopravní systémy, kde hlavním článkem je sběrací
řezačka. Při větších přepravních vzdálenostech jsou vý-
hodnější dopravní systémy pro lisované pícniny.

Při dopravě sena je situace obdobná. Sběrací návěsy
vykazují nejnižší jednotkové náklady do přepravní vzdále-
nosti 2,2 km. Nad tuto vzdálenost je výhodnější dopravo-
vat lisované seno. Tyto údaje mají platnost pro určitou
skladbu operací a technické zabezpečení dopravních linek
a podmínky, pro které byly vytvořeny. Změnou kteréhoko-
liv člena linky nebo skladby operací se mohou i významně
změnit.

Pro hodnocení sklizňových linek pícnin je významná jed-
notková spotřeba nafty na 1 tunu sklizeného materiálu. Na
obr. 5.17 a 5.18 jsou znázorněny měrné spotřeby na sklizeň,
dopravu a skladování zavadlých pícnin do žlabu a silážní-
ho vaku a lisů na válcové a hranolové balíky.

Z hodnocených linek sklizně zavadlých pícnin na zákla-
dě závislosti měrné spotřeby na přepravní vzdálenosti má
nejnižší spotřebu sběrací návěs do vzdálenosti 2 km, násle-
duje lis na hranolové balíky a sběrací řezačka.

Porovnání měrné spotřeby na sklizeň, dopravu a skla-
dování suchých pícnin na přepravní vzdálenosti je uvede-
no na obr. 5.19. Z obrázku je zřejmá nejnižší spotřeba
u sběracích návěsů oproti lince s lisy na válcové a hrano-
lové balíky.
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Obr. 5.12: Jednotkové přímé náklady na dopravu zavadlých pícnin (jPNt) při jejich 

uskladnění ve žlabovém silu v závislosti na přepravní vzdálenosti (L)  
            v porovnání s dopravou lisovaných pícnin; hlavní článek sklizňové linky:  
           a) sběrací návěs, b) sběrací řezačka, 
           c) lis na velkoobjemové hranolové balíky, d) lis na velkoobjemové válcové balíky 
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Obr. 5.13:Jednotkové přímé náklady na dopravu zavadlých pícnin (jPNt) při jejich 

uskladnění ve vaku v závislosti na přepravní vzdálenosti (L) 
            v porovnání s dopravou lisovaných pícnin; hlavní článek sklizňové linky: 
            a) lis na velkoobjemové válcové balíky, b) sběrací návěs,  
           c) sběrací řezačka, d) lis na velkoobjemové hranolové balíky 
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Obr. 5.14: Schéma materiálového toku volně ložených suchých pícnin

Obr. 5.15: Schéma materiálového toku lisovaných suchých pícnin při sklizni
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Obr. 5.16: Závislost jednotkových přímých nákladů (jPNt) na sklizeň, dopravu a skladování sena
ve skladu na přepravní vzdálenosti (L); hlavní článek sklizňové linky:
a) sběrací návěs, b) lis na velkoobjemové válcové balíky,
c) lis na velkoobjemové hranolové balíky

Obr. 5.17: Závislost měrné spotřeby na sklizeň, dopravu a skladování zavadlých pícnin (sběracími
      návěsy a řezačkami do žlabu) a lisů na válcové a hranolové balíky na přepravní vzdálenosti
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Obr. 5.18: Závislost měrné spotřeby na sklizeň, dopravu a skladování zavadlých pícnin (sběracími
      návěsy a řezačkami do vaku) a lisů na válcové a hranolové balíky na přepravní vzdálenosti

Obr. 5.19: Závislost měrné spotřeby na sklizeň, dopravu a skladování suchých pícnin
                 do skladu na přepravní vzdálenosti
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B: ořezání a drcení chrástu, vyorání bulev s čištěním a
nakládkou do zásobníku přívěsného sklízeče a doprava
bulev sklízečem na meziskládku;

C: ořezání a drcení chrástu spolu s vyoráváním  a čiště-
ním bulev a jejich ukládkou do řádku na povrch pole v jedné
operaci, sbírání bulev s jejich dočištěním a přímou naklád-
kou do dopravní soupravy v operaci druhé;

orientační a mají obecnou platnost.

Přímé náklady na hodinu pracovního nasazení strojů a
energetických prostředků jsou uvedeny v tabulce 5.15.

Tabulka 5.16 obsahuje údaje o nákladech strojů použí-
vaných pro sklizeň cukrovky vztažených na hektar sklize-
ného pozemku a tunu sklizených bulev.

Ekonomické porovnání pracovních postupů sklizně
cukrovky je uvedené v tabulce 5.17.

Spotřeba motorové nafty sklizňových souprav a samo-
jízdných strojů pro sklizeň cukrovky s vazbou na hodinu
provozního nasazení, sklízenou plochu a sklizenou tunu
bulev uvádí tabulka 5.18.

Porovnání pracovních postupů z hlediska spotřeby
nafty je obsahem tabulky 5.19 a z hlediska potřeby práce
tabulky 5.20

5.4 Sklizeň a doprava cukrovky

Cukrovka patří k nejproduktivnějším plodinám. Pěstuje
se především jako technická plodina poskytující surovinu
pro výrobu cukru. V příštím období lze předpokládat rozší-
ření jejího využití k výrobě lihu využitelného v pohonných
hmotách popř. i v malotonážní chemii apod. Cukrovka po-
skytuje i kvalitní krmivo, cukrovarnické řízky a melasu.

Produkce cukrovky závisí především na spotřebě cukru,
která je v České republice 400 až 450 tis.tun. Tuto spotřebu
lze zajistit pěstováním cukrovky na ploše 60 až 70 tis.ha při
cukernatosti 16% a o výnosu bulev 45 až 50 tun z hektaru.
Vývoz cukru v posledních letech stoupl z 110,9 tis. tun
v roce 2000 na 465,9 v roce 2006.

Po roce 1989 došlo k rozsáhlé restrukturalizaci cukrovar-
nického průmyslu, jeho redukci a koncentraci. Z 52 cukro-
varů v roce 1989 se jejich počet snížil na 8 v roce 2007.

Také plocha cukrovky se od roku 1989 snížila a to ze
150,0 tis. ha v roce 1989 na 61,3  tis. ha, tedy více než o
polovinu. Naproti tomu vzrostl výnos cukrovky v těchto
letech z 35,5 t.ha-1 až na 60,9 t.ha-1.

5.4.1 Sklizeň cukrovky

Sklizeň cukrovky patří z hlediska investičních i přímých
provozních nákladů k nejnáročnějším sklizňovým operacím.
Postupným vývojem se stala sklizeň plně mechanizovanou
operací uskutečňovanou v jedné nebo dvou fázích.

Odstranění siláže z řepného chrástu z krmných dávek
hospodářských zvířat vedlo k zjednodušení pracovních
postupů sklizně cukrovky. Sklízeče řepného chrástu byly
nahrazeny ořezávači a očišťovači bulev a drtiči chrástu,
rozmetaného po povrchu pole.

Hlavní pracovní postupy jsou nyní založeny vedle odlis-
ťovačů, ořezávačů  a drtičů chrástu na použití vyorávačů
bulev, sběračů bulev nebo kombinovaných sklízečů se zá-
sobníky, které zajišťují jak odlistění  bulev  a drcení chrástu,
tak i vyorání a očištění bulev a jejich dopravu v zásobnících
na meziskládku.

V praxi je možno uplatnit především tyto varianty skliz-
ně cukrovky:

A: ořezání a drcení chrástu, vyorání bulev s čištěním a
přímou nakládkou do traktorové dopravní soustavy;

D: ořezání  a drcení chrástu spolu s vyoráním a čištěním
bulev a jejich ukládkou do řádku na povrch pole v jedné
operaci, sbírání bulev s dočištěním a ukládkou do zásobní-
ku sklízeče a jejich doprava sklízečem na meziskládku
v druhé operaci;

E: ořezání a drcení chrástu, vyorání a čištění bulev, jejich
ukládka do zásobníku sklízeče a doprava na meziskládku
jedním strojem, obvykle samojízdným.

Pro uvedené pracovní postupy se používají tyto stroje:
- ořezávač chrástu s drtičem přívěsný,
- vyorávač bulev přívěsný s přímou nakládkou bulev do

dopravního prostředku,
- vyorávač bulev samojízdný s přímou nakládkou bulev

do dopravního prostředku,
- vyorávač bulev přívěsný se zásobníkem,
- ořezávač bulev s drtičem chrástu a s vyorávačem bulev

s jejich nakládkou na povrch pole přívěsný,
- sběrací a dočišťovací nakládač bulev přívěsný,
- sběrač a dočišťovač bulev se zásobníkem samojízdný,
- kombinovaný sklízeč cukrovky samojízdný.

Základní technické a exploatační údaje těchto strojů uvádí
tabulka 5.14. V této tabulce i v tabulkách následujících jsou
uvedeny jako příklad technického řešení konkrétní stroje,
ale dále uváděné exploatační a ekonomické ukazatele jsou
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Tabulka 5.15  Přímé náklady na hodinu pracovního nasazení strojů a energetických prostředků
    pro sklizeň cukrovky

Náklady  Kč.h-1   
Stroj 

 
Typ Fixní Variabilní Celkové 

Ořezávač chrástu přívěsný  
s drtičem 

KLEINE 
K6 II           1) 

265,70 126,60 392,30 

Vyorávač bulev přívěsný s přímou 
nakládkou 

FRANQUET 
TE 4            1) 

733,70 352,80 1086,50 

Vyorávač bulev přívěsný se 
zásobníkem3) 

KLEINE 
KR 2           1) 

690,00 331,50 1021,50 

Vyorávač bulev samojízdný KLEINE  
SF 10          1) 

2717,50 2123,90 4844,40 

Ořezávač chrástu a vyorávač bulev 
přívěsný 

KLEINE  
KR 6 III      1)  

676,70 325,00 1001,70 

Sběrací nakládač bulev přívěsný 
s přímou nakládkou 

KLEINE 
L6               1) 

450,90 214,90 665,80 

Sběrač bulev se zásobníkem 
samojízdný3) 

GILLES 
RB 410 T    1) 

3077,50 2589,30 566,80 

Kombinovaný samojízdný sklízeč 
cukrovky se zásobníkem 

KLEINE 
SF 25          1) 

3573,00 2842,20 6415,20 

Čistící nakládač samojízdný KLEINE 
RL 200-SF   2) 

1011,10 2376,90 3888,0 

Pozn.: 1) Roční pracovní nasazení stroje  400 h 
           2) Roční pracovní nasazení stroje 1800 h 
           3) Včetně dopravy na meziskládku na průměrnou přepravní vzdálenost 1 km 

Náklady Kč.h-1  
 Energetický prostředek4 

Jmenovitý 
výkon 

motoru Fixní Variabilní Celkové 
  45 kW 223,0 423,0 646,0 
  75 kW 361,0 594,0 955,0 
  90 kW 430,0 677,0 1107,0 
120 kW 572,0 842,0 1414,0 

Traktor 4K4 

165 kW 718,0 1087,0 1865,0 
Pozn.: 4) Roční pracovní nasazení 1250 h, náklady včetně mzdy řidiče, 
               využití jmenovitého výkonu motoru 70% 
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Jednotkové náklady Stroj ( souprava ) 
 [Kč.ha-1] [Kč.t-1] 1) 

Ořezávač chrástu přívěsný s drtičem šestiřádkový + traktor 
90 kW 

1146,20 22,90 

Vyorávač bulev přívěsný s přímou nakládkou šestiřádkový 
+ traktor 165 kW 

3007,10 60,10 

Vyorávač bulev přívěsný se zásobníkem dvouřádkový + 
traktor 56 kW 

4946,70 98,90 

Vyorávač bulev samojízdný s přímou nakládkou 
šestiřádkový + traktor 210 kW 

4036,70 80,30 

Ořezávač chrástu a vyorávač bulev přívěsný šestiřádkový + 
traktor 120 kW 

1970,60 39,40 

Sběrací nakládač bulev přívěsný s přímou nakládkou + 
traktor 45 kW 

2576,10 51,50 

Sběrač bulev se zásobníkem samojízdný 315 kW 4722,30 
 

94,50 

Kombinovaný sklízeč cukrovky samojízdný se zásobníkem 
336 kW 

5832,00 116,60 

Čistící nakládač 168 kW 
 

777,60 15,55 

 

Tabulka 5.16  Přímé náklady na jednotku sklízené plochy a jednotku hmotnosti sklízených bulev
   u strojů a souprav na sklizeň cukrovky

Pozn.:1) Při výnosu 50 t.ha-1
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 Měrná spotřeba  
Stroj ( souprava) 

 
[l.ha-1] [l.ha-1] [l.t-1] 

Ořezávač chrástu přívěsný s drtičem 
šestiřádkový + traktor 90kW 

17,80 18,70 0,35 

Vyorávač bulev přívěsný s přímou nakládkou 
šestiřádkový + traktor 165 kW 

31,80 39,75 0,79 

Vyorávač bulev přívěsný se zásobníkem 
dvouřádkový + traktor 56 kW 

12,20 40,70 0,81 

 Vyorávač bulev samojízdný s přímou 
nakládkou šestiřádkový + traktor 210 kW 

39,90 33,15 0,66 

Ořezávač chrástu a vyorávač bulev přívěsný 
šestiřádkový + traktor 120 kW 

23,10 23,10 0,46 

Sběrací nakládač bulev přívěsný s přímou 
nakládkou + traktor 45 kW 

9,30 18,60 0,37 

Sběrač bulev se zásobníkem samojízdný  
315 kW 

53,80 41,40 0,82 

Kombinovaný sklízeč cukrovky samojízdný se 
zásobníkem 336 kW 

56,20 51,10 1,02 
 

Čistící nakládač samojízdný 168 kW 31,80 6,35 0,13 

Tabulka 5.18  Jednotková spotřeba nafty při nasazení strojů a souprav pro sklizeň cukrovky
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Z výsledků  hodnocení zvolených pracovních postupů
vyplývá, že podle použitých ekonomických ukazatelů není
mezi pracovními postupy podstatný rozdíl. Náklady na skli-
zenou tunu bulev se při výnosu 50 t.ha-1 pohybují mezi 109
až 129 Kč.t-1, přičemž uvedené hodnoty je třeba brát jako
orientační a mohou se mírně lišit u konkrétního stroje.

Ve spotřebě nafty jsou rozdíly mezi pracovnímu postu-
py výraznější. Spotřeba nafty se pohybuje mezi 1,02 až
1,68 l.t-1 nebo 51,00 až 84,00 l.ha-1, přičemž jako energeticky
nejméně náročný se ukázal pracovní postup
s kombinovaným sklízečem.

Nejvýraznější rozdíly jsou v potřebě práce, a to 0,018 až
0,102 h.t-1 resp. 0,9 až 5,1 h.ha-1.

Jako nejvýhodnější pracovní postup se ukázal být po-
stup využívající kombinovaný sklízeč, který ve všech uka-
zatelích dosahoval nejlepších hodnot.

Cukrovka dodávaná k dalšímu zpracování má být zdra-
vá s obsahem cukru nejméně 14 % . Bulvy mají mít hmot-
nost větší než 100 gramů. Řepa má být správně seříznutá
hladkým řezem na úrovni nejníže nasazeného řapíku a tak
zbavená listové růžice.

V příštím období se bude uplatňovat především jedno-
fázový postup sklizně s 6-řádkovým samojízdným sklíze-
čem bulev se zásobníkem.Vysoké pořizovací náklady na
tuto techniku a potřebu co největšího využití vysoké vý-
konnosti těchto sklízečů je určují pro zemědělské podniky
s velkou výměnou cukrovky  a především pro podniky slu-
žeb.

Další vývoj se soustřeďuje na zvyšování objemu zá-
sobníku a na zvyšování počtu sklízených řádků. Na trh
pomalu přicházejí osmi až dvanáctiřádkové sklízeče.

5.4.2 Doprava cukrovky

Materiálový tok cukrovky od sklízeče do cukrovaru popř.
k jinému užití je obvykle přerušen přicestnou polní me-
ziskládkou. Přímá doprava od sklízeče do cukrovaru je ome-
zena na pozemky ležící v blízkosti cukrovaru.

Skladování na přícestných polních skládkách popř. na
zpevněných skládkách vyrovnává časový a výkonnostní
nesoulad sklizně a zpracování cukrovky v cukrovaru. Při
použití výkonných sklízečů se zásobníky, které dopravují
cukrovku na skládky se zcela odstraňuje z pracovního po-
stupu jízda dopravních prostředků po poli a tím se význam-
ně snižuje zatížení půdy přejezdy technikou. Využití auto-
mobilních souprav o velké užitečné hmotnosti pro dopravu
cukrovky z přícestných skládek do cukrovarů významně
snižuje dopravní náklady.

Schéma možnosti řešení materiálového toku cukrovky
při její sklizní uvádí obr. 5.20.

Sklizeň cukrovky je tradičně spojena s dopravou chrástu
a bulev. Při dvoufázové sklizni ořezávače chrástu zabezpe-
čovaly přímou nakládku na vedle jedoucí dopravní prostře-

dek. Pro zvýšení objemové hmotnosti chrástu se na konec
překládacího dopravníku umisťovaly rotory s noži  popř.
metače, které se zvyšovaly jeho objemovou hmotnost asi o
25% což umožňovalo snížit počet dopravních prostředků
určených pro odvoz chrástu. Chrást, jako vedlejší produkt
při výrobě cukrovky, se dříve používal k přímému krmení
nebo se silážoval. V současné době se chrást většinou ne-
sklízí. Je při sklizni drcen, rozmetán po poli  a posléze zapra-
vován do půdy.

Doprava bulev cukrovky na přícestnou meziskládku

Dopravu bulev na přicestné popř.zpevněné skládky
zabezpečují dopravní prostředky nakládané sklízeči bulev
nebo sběracími nakládači konstrukčně řešených pro pří-
mou nakládku. Některé sběrací nakládače jsou vybaveny
zásobníky o objemu 11 až 20 m3, které odstraňují přímou
návaznost sklizně na dopravě a umožňují tak omezit popř.
odstranit případné prostoje sklizňové nebo dopravní tech-
niky. Výkonné samojízdné šestiřádkové sklízeče zabezpe-
čují ořezání, drcení a rozmetání chrástu, vyorávku, čištění a
ukládku bulev do zásobníku o objemu 25 až 40 m3 a dopra-
vují bulvy přímo na skládku pokud je umístěna na okraji
pole popř. je překládají do dopravních prostředků.

Podobně pracují i samojízdné sběrače bulev. Umístění
zásobníků, jejich vyprazdňovací ústrojí popř.překládací
dopravník umožňují na skládce vytvářet hromady cukrov-
ky vysoké až 4 m.

Přímá doprava samojízdnými sklízeči nebo sběrači, kte-
ré jsou vybaveny pojezdovým ústrojím s nízkým měrným
tlakem na půdu (do 230 kPa), snižuje počet přejezdů techni-
ky po poli při sklizni a zmenšuje tak nebezpečí utužení půdy
dopravní popř. sklizňovou technikou. Pro dopravu bulev
cukrovky od sklízečů nebo sběračů na skládku jsou vhod-
né především traktorové sklápěcí dopravní soupravy vy-
bavené radiálními pneumatikami s nízkým měrným tlakem
na půdu.

Vzhledem k objemové hmotnosti bulev (740 až 780
kg.m-3) je nutné vybavit dopravní prostředky nástavky boč-
nic.Výkonnost v nakládce dopravních prostředků je závis-
lá na pracovní rychlosti, počtu sklizených řádků popř. dél-
kové hmotnosti sbíraných řádků u strojů s přímou naklád-
kou nebo na době překládky bulev ze zásobníku do ložné-
ho prostoru dopravního prostředku.

Pracovní rychlost vyorávačů zajišťujících vyorávku,
čištění a nakládku bulev se pohybuje mezi 4 až 6 km.h-1

podle podmínek, ve kterých sklizeň probíhá. V podmínkách
českého zemědělství se uplatňují především 3 a 6 řádkové
vyorávače. U třířádkových vyorávačů je výkonnost
v nakládce 25 až 40 t.h-1, u šestiřádkových 50 až 70 t.h-1.
Pracovní rychlost sběračů bulev zajišťujících vedle vlast-
ního sběru i čištění a nakládku bulev se pohybuje mezi 5 až
8 km.h-1 a výkonnost v nakládce mezi 50 až 90 t.h-1.
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Překládací výška sklízečů bulev je 1,9 až 4,2 m.Vzhledem
k  výšce pádu a tím možnosti poškození bulev jsou výhod-
ná řešení překládacích dopravníků, která umožňují změnu
nakládací výšky v průběhu nakládky.

Doba překládky je vedle nakládací výkonnosti závislá
na užitečné hmotnosti a ložném objemu dopravního pro-
středku a obvykle se pohybuje v rozmezí 6 až 30 min. Obec-
ně platí, že ke strojům s vyšší nakládací výkonností by měly
být pro dopravu použity dopravní prostředky o vyšší uži-
tečné hmotnosti. Nízká užitečná hmotnost dopravních pro-
středků při vysoké výkonnosti v nakládce zvyšuje potřeb-
ný počet dopravních prostředků.

Při nakládce bulev lze obtížně jízdní podmínky pro do-
pravní soupravu charakterizovat součinitelem odporu va-
lení 0,15 až 0,20.

Se zvyšující se užitečnou hmotností dopravní soupra-
vy se zvyšuje doba její nakládky jak uvádí tabulka 5.21 a tím
i ujetá vzdálenost při nakládce (tab. 5.22). To se projeví i na
exploatačních, energetických  a ekonomických ukazatelích,
které jsou uvedeny v tab. 5.23.

Z tabulky 5.23 je zřejmé, že pro dopravu od sklízečů na
skládku umístěnou na okraji pole jsou vhodnější dopravní
soupravy s nižší užitečnou hmotností zejména při nízké
výkonnosti v nakládce.

Při dopravě bulev cukrovky od sklízečů na zpevněné
skládky, umístěné mimo sklízené pole se dopravní soupra-
vy pohybují především po poli, polní cestě, ale i po veřej-
ných komunikacích. Tomu odpovídají i exploatační, ener-
getické a ekonomické ukazatele dopravní soupravy uvede-
né v tab. 5.24  až  5.26.

Pro vykládku bulev se používají sklápěcí zařízení do-
pravních prostředků, a to jak stranové, tak zadní. Exploa-
tační, energetické a ekonomické ukazatele jsou uvedeny
v tab. 5.27.

Exploatační, energetické a ekonomické ukazatele za do-
pravní cyklus při dopravě bulev cukrovky z pole na sklád-
ku se stanoví podle vztahů pro :

potřebu práce
pt = ptn + ptkms . Ls + ptkmc .Lc + ptkmt . Lt + ptv h.t-1 (5.1)

kde: pt     = potřeba práce [h.t-1]
ptn    = potřeba práce při nakládce [h.t-1]
ptkm( s.c.t) = potřeba práce vztažená k jednotce do-

      pravního výkonu při jízdě:
      s – po silnici, c .- po polní cestě,
      t – v terénu  po poli [h.tkm-1]

ptv    = potřeba práce při vykládce [h.t-1]
L ( s,c,t)   = přepravní vzdálenost při jízdě po:

s – po silnici, c – po polní cestì,
t – v terénu po poli kmm

jednotkovou spotřebu nafty
Qtd = Qtn + Qtkms  Ls  + Qtkmc  Lc + Qtkmt  Lt + Qtv l.t-1    (5.2)
kde: Qtd = jednotková spotřeba dopravního prostřed-

    ku za dopravní cyklus [l.t-1]
Qtn = jednotková spotřeba dopravního prostřed-

   ku při nakládce [l.t-1]
Qtkms = spotřeba na jednotku přepravní práce při

   jízdě po silnici [l.tkm-1]
Qtkmc = spotřeba na jednotku přepravní práce při

    jízdě po polní cestě [l.tkm-1]
Qtkmt = spotřeba na jednotku přepravní práce při

    jízdě v terénu [l.tkm-1]
Qtv = jednotková spotřeba dopravního prostřed-

    ku při vykládce[l.t-1]

jednotkové přímé náklady

jPNt = jPNtn + jPNtkms  Ls + jPNtkmc  Lc + jPNtkmt  Lt + jPNtv

[Kč.t-1]         (5.3)

kde: jPNt    = přímé náklady na dopravu jednotky hmot-
  nosti materiálu [Kč.t-1]

jPNtn  = jednotkové přímé náklady na dopravní pro-
  středek při nakládání materiálu [Kč.t-1]

jPNtkm(s,c,t) = přímé náklady na jednotku přepravního
        výkonu při jízdě s – po silnici,
         c –  polní cestě, t – v terénu

jPNtv = jednotkové přímé náklady na dopravní pro-
středek při vykládání materiálu [Kč.t-1]

Vstupní údaje pro výpočty ukazatelů dle vztahů 5.1 až
5.3 jsou uvedeny v tabulkách 5.23 až 5.27.

Doba nakládky h  

při výkonnosti v nakládce t.h-1  

Užitečná hmotnost 

přípojného vozidla 

kg  25 50 75 90 

10 000 0,38 – 0,42 0,17 – 0,22 0,12 – 0,14 0,10 – 0,12 

15 000 0,58 – 0,63 0,28 – 0,32 0,17 – 0,23 0,16 – 0,18 

Tabulka 5.21 Doba nakládky traktorové dopravní při paralelní jízdě vedle sklízeče nebo sběrače bulev

Pozn: Rozptyl doby nakládky je dán různým využitím užitečné hmotnosti přípojného vozidla
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Tabulka 5.22 Ujetá vzdálenost traktorovou dopravní soupravou při nakládce bulev za jízdy

Ujetá vzdálenost km  

při výkonnosti v nakládce t.h-1  

Užitečná hmotnost 

přípojného vozidla 

kg  25 50 75 90 

10 000 1,90 – 2,10 0,85 – 1,10 0,60 – 0,70 0,50 – 0,60 

15 000 3,19 – 3,45 1,55 – 1,75 0,93 – 1,25 0,88 – 1,00 

 

Tabulka 5.23 Orientační hodnoty exploatačních, energetických a ekonomických ukazatelů
  traktorové dopravní soupravy při nakládání bulev za jízdy.

Ukazatel 1) Užitečná hmotnost 

přípojného vozidla 

kg  

potřeba práce (p
tn) 

h.t-1  

spotřeba nafty (Q
tn) 

l.t-1  

přímé náklady(jPNtn) 

Kč.t-1  

10 000 0,012 – 0, 040 0,11 – 0,46 6,10 – 25,60 

15 000 0,011 – 0,040 0,18 – 0,68 10,30 – 40,30 

 

Pozn.:1) Nižší hodnoty platí pro výkonnost v nakládce 90 t.h-1, vyšší hodnoty pro výkonnost v nakládce 25 t.h-1.

Tabulka 5.24  Orientační hodnoty potřeby práce na 1 tunu přepravovaných bulev cukrovky  na 
    přepravní vzdálenost 1 km.

Potřeba práce při jízdě po 

silnici (ptkms) polní cestě (ptkmc) poli (ptkmt) 

Užitečná hmotnost 

přípojného vozidla 

kg h.tkm-1  

10 000 0,006 0,012 0,035 

15 000 0,004 0,008 0,023 
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Spotřeba nafty při jízdě po 

silnici (Qtkms) polní cestě (Qtkmc) poli (Q tkmt) 

Užitečná hmotnost 

přípojného vozidla 

kg  l.tkm-1  

10 000 0,063 0,140 0,505 

15 000 0,060 0,132 0,483 

 

Tabulka 5.25 Orientační hodnoty spotřeby na přepravu 1 tuny bulev cukrovky na přepravní
vzdálenost 1 km

Tabulka 5.26 Orientační hodnoty přímých nákladů na přepravu 1 tuny bulev cukrovky na 
přepravní vzdálenost 1 km.

Přímé náklady při jízdě po 

silnici (jPNtkms) polní cestě (jPNtkmc) poli (jPNtkmt) 

Užitečná hmotnost 

přípojného vozidla 

kg  Kč.tkm-1

10 000 4,20 8,40 24,40 

15 000 4,10 8,10 23,40 

 

Tabulka 5.27 Orientační hodnoty exploatačních, energetických a ekonomických ukazatelů
při vykládce bulev cukrovky

Ukazatel 
Potřeba práce (ptv) 

h.t-1  

Spotřeba nafty (Qtv) 

l.t-1  

Přímé náklady(jPNt) 
 

Kč.t-1  

Doba vykládky min
 

Užitečná 

hmotnost 

přípojného

vozidla  

kg 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 

10 000 0,003 0,007 0,0010 0,0013 0,031 0,045 0,056 

 

0,066 1,70 4,10 5,80 7,60 

15 000 0,002 0,004 0,007 0,009 0,029 0,042 0,052 0,061 1,80 3,40 6,00 7,70 
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Doprava bulev z přícestné meziskládky do cukrovaru

Snižování počtu cukrovarů vede k významnému nárůs-
tu přepravních vzdáleností mezi přícestnými  meziskládka-
mi a skládkami v cukrovaru. To způsobuje nárůst doprav-
ních nákladů a tím i nákladů na výrobu cukru.

Snížení spotřeby nafty a nákladů na dopravu
z meziskládky do cukrovaru se může dosáhnout:

snížením  prostojů dopravní techniky na místě na-
kládky využitím výkonných nakládačů, především
však využitím samojízdných dočišťovacích naklá-
dačů,
využitím dopravních souprav o vysoké užitečné
hmotnosti,
koncentraci ploch cukrovky v blízkosti cukrovaru,
zvyšováním cukernatosti cukrovky,
snížením balastních příměsí v přepravované cukrov-
ce.

Pro nakládku cukrovky z meziskládek na dopravní pro-
středky se používají výkonné samojízdné čelní nakládače
s výkonem motoru 150 až 200 kW s výkonností 160 až
200 t.h-1 a spotřebu na jednotku hmotnosti naloženého ma-
teriálu 0,124 až 0,130 l.t-1. Jednotkové náklady u těchto na-
kládačů při nakládce cukrovky jsou 8,1 až 8,5 Kč.t-1.

K nakládce cukrovky z meziskládek však v poslední době
převažují dočišťovací samojízdné nakládače se záběrem až
8 m, které jsou vybaveny motory o výkonu 150 až 170 kW.
Tyto nakládače mají výkonnost v nakládce 150 až 250 t.h-1.
Spotřeba nafty na naloženou tunu bulev je 0,07 až 0,10 l.t-1.
Nakládací výška dočišťovacích samojízdných nakládačů
je až 6 m a dosah nakládacího dopravníku 13 m.

Pro dopravu bulev cukrovky z přícestných meziskladů
na skládky cukrovarů byly porovnány z hlediska dosaho-
vaných exploatačních, energetických a ekonomických uka-
zatelů nákladní automobily o užitečné hmotnosti 8 000 a
10 000 kg, automobilové dopravní soupravy o užitečné
hmotnosti 16 000 a 20 000 kg (tab. 5.28) a traktorové do-
pravní soupravy o užitečné hmotnosti 10 000 až 25 000 kg
(tab. 5.29)

Obrázek 5.21 znázorňuje rozsah přepravních výkonností,
které lze očekávat při přepravě na různé přepravní vzdále-
nosti. Nejvýkonnější jsou nákladní automobily s užitečnou
hmotností 10 tun, které mají připojen přívěs se stejnou uži-
tečnou hmotností. Stejně výkonné jsou i traktorové návě-
sové dopravní soupravy s užitečnou hmotností 25 tun.
Nejnižší výkonnost dosahují traktory s návěsy o užitečné
hmotnosti 10 tun.

V obrázku 5.22 jsou uvedeny nejvyšší a nejnižší hodno-
ty spotřeby nafty připadající na 1 tunu přepravené cukrov-
ky při různých přepravních vzdálenostech. Nejvhodnější
z hlediska spotřeby nafty je souprava nákladního automo-
bilu o užitečné hmotnosti 10 tun s připojeným přívěsem o
stejné užitečné hmotnosti. Téměř stejnou spotřebu nafty
mají i traktorové návěsové soupravy o užitečné hmotnosti
15, 20 a 25 tun. Nejvyšší  spotřebu na přepravenou tunu
cukrovky má nákladní automobil o užitečné hmotnosti
8 tun.

Podobně je tomu i při hodnocení souprav z hlediska pří-
mých nákladů vynaložených na přepravu tuny cukrovky.
V tomto případě jsou nejvhodnější automobilové dopravní
soupravy a traktorové soupravy o  užitečné hmotnosti 25
tun. Jako nejdražší se ukázala být doprava sólo nákladními
automobily (obr. 5.23).

Z provedené analýzy vyplývá, že nejvhodnějšími doprav-
ními prostředky jak z hlediska dosahované přepravní vý-
konnosti, tak z hlediska spotřeby nafty a přímých nákladů
vynaložených na tunu přepravené cukrovky jsou dopravní
soupravy vytvořené nákladním automobilem a přípojným
vozidlem o celkové užitečné hmotnosti 16 a 20 tun a trakto-
rové dopravní soupravy o užitečné hmotnosti 20 a 25 tun.

Nejnevhodnější je pak dopravovat cukrovku sólo ná-
kladními automobily nebo traktorovými dopravními sou-
pravami o užitečné hmotnosti do 10 tun.
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Tabulka 5.28 Orientační hodnoty exploatačních, energetických a ekonomických ukazatelů
přepravy cukrovky z meziskladu do cukrovaru nákladními automobily a automobilními
dopravními soupravami vztažené na přepravní vzdálenost 1 km při jízdě na silnici, po rovině

 
 

Ukazatel 

 
 
Jednotka 

 
 
Nákladní 
automobil 

 
Nákladní 
automobil 
a přípojné 
vozidlo 

 
Nákladní 
automobil 

 
Nákladní 
automobil 
a přípojné 
vozidlo 

 
Užitečná hmotnost 

 
kg 

 
8 000 

8 000 + 
8 000 

 
10 000 

10 000 + 
10 000 

Provozní hmotnost kg 7 800 10 500 8 500  11 500 

Jmenovitý výkon motoru kW 156 156 206 206 

Potřebný výkon motoru: 

- při jízdě bez nákladu 1) 

 

kW 

 

22,6 

 

30,4 

 

24,6 

 

33,3 

- při jízdě s nákladem 2) kW 41,6 69,7 48,7 82,9 

Hodinová spotřeba: 

- při jízdě bez nákladu 

 

l.h-1 

 

13,5 

 

15,8 

 

15,8 

 

18,5 

- při jízdě s nákladem l.h-1 18,5 24,2 22,5 29,5 

- za dopravní cyklus l.h-1 16,2 20,2 19,3 24,3 

Spotřeba nafty na jednotku hmotnosti 
přepravené cukrovky 

 
l.t-1 

 
0,090 

 
0,053 

 
0,080 

 
0,051 

Přímé náklady na jednotku hmotnosti 
přepravené cukrovky 3) 

 
Kč.t-1 

 
5,60 

 
3,20 

 
5,90 

 
3,40 

Jednotková potřeba práce h.t-1 0,005 0,003 0,004 0,002 

 Pozn.: 1) rychlost 50 km.h-1; 2) rychlost 45 km.h-1; 3) bez započítání zisku dopravce

Tabulka 5.29  Exploatační, energetické a ekonomické ukazatele přepravy cukrovky z meziskladů
do cukrovaru traktorovými dopravními soupravami vztažené na přepravní vzdálenost 1 km při
jízdě na silnici po rovině

Ukazatel Jednotka Traktorové dopravní soupravy 

Užitečná hmotnost kg 10 000 15 000 20 000 25 000 

Jmenovitý výkon motoru traktoru  kW 70 110 152 192 

Spotřeba nafty na jednotku 
hmotnosti přepravené cukrovky 

l.t-1 0,063 0,060 0,059 0,059 

Přímé náklady na jednotku 
hmotnosti cukrovky 

Kč.t-1 4,20 4,10 4,10 3,50 

Jednotková  potřeba práce h.t-1 0,006 0,004 0,003 0,002 
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Obr. 5.21  Rozsah dosahovaných výkonností dopravních prostředků a souprav  

při dopravě cukrovky z meziskladů do cukrovaru 
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Obr. 5.22  Rozsah spotřeby nafty na přepravu 1 tuny cukrovky z meziskladů  

do cukrovaru v závislosti na přepravní vzdálenosti 
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Obr. 5.23  Rozsah dosahovaných přímých nákladů na přepravu tuny cukrovky 

z meziskladů do cukrovarů v závislosti na přepravní vzdálenosti 
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