
 
 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta strojní 

Katedra částí a mechanismů strojů 

 

 

 

 

Optimalizace prací jednotky průmyslového 

pracího stroje 

Optimalization of a Washing Unit of an Industrial Washing 

Machine 

 

 

 

Student:     Bc. Jakub Mičík 

Vedoucí diplomová práce: doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. 

 

Ostrava 2015



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežné prohlášení studenta 

 Prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci včetně příloh vypracoval samostatně 

pod vedením vedoucího diplomové práce a uvedl jsem všechny použité podklady 

a literaturu. 

 

 

V Ostravě .....................................    ......................................... 

                 podpis studenta 

  



 
 

Prohlašuji, že 

• jsem byl seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon 

č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských 

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního 

a § 60 – školní dílo. 

• beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále 

jen „VŠB - TUO“) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou 

práci užít (§ 35 odst. 3). 

• souhlasím s tím, že diplomová práce bude v elektronické podobě uložena 

v Ústřední knihovně VŠB - TUO k nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen 

u vedoucího diplomové práce. Souhlasím s tím, že údaje o kvalifikační práci 

budou zveřejněny v informačním systému VŠB - TUO. 

• bylo sjednáno, že s VŠB - TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

• bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomové práci nebo poskytnout licenci 

k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB - TUO, která je oprávněna 

v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, 

které byly VŠB - TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné 

výše). 

• beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce 

podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez 

ohledu na výsledek její obhajoby. 

 

 

V Ostravě :............... 

        ......................................... 

               podpis 

 

 

 

 

Jméno a příjmení autora práce: Jakub Mičík 

Adresa trvalého pobytu autora práce: Brušperk, Dráhy 704 



 
 

ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

MIČÍK, J. Optimalizace prací jednotky průmyslového pracího stroje : diplomová práce. 

Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra části 

a  mechanismů strojů, 2015, 48 s. Vedoucí práce: Folta, Z. 

Diplomová práce se zabývá konstrukční úpravou pracího bubnu pračky FXB180. 

Cílem práce je buben vylepšit tak, aby byl ekonomicky méně nákladný a zároveň se 

musely zachovat, nebo zlepšit mechanické vlastnosti. V úvodní části práce je popsána 

pračka FXB a krátký přehled všech dostupných modelů. Poté následuje popis daného 

problému a navrženého vylepšení. V poslední části je proveden koncept nového řešení 

uzavírání dvířek pračky a zámku, který by během provozu zajistil dveře proti otevření. 

Součástí práce je výkresová dokumentace. 

 

ANNOTATION OF DIPLOMA THESIS 

MIČÍK, J. Optimalization of a Washing Unit of an Industrial Washing Machine : Diploma 

Thesis. Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Machine Parts and Mechanisms, 2015, 48 p. Thesis head: 

Folta, Z. 

This diploma thesis is deals with the modifying of the design washing machine drum 

FXB180. The aim is improve the drum so that it's economically less expensive and also 

had maintain or improve the mechanical properties. In the next part is describes the 

machine FXB and brief overview of all available models. After that is followed by 

a description of the problem and proposed improvements. The last part is performed the 

concept of new solutions of closing door and his locking, which during operation provide 

door against to opening. The work also includes drawing documentation.  
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Seznam použitých značek 
 

Veličina Název Jednotka 

d Průměr svorníku [mm] 

db Průměr bubnu [mm] 

E Youngův modul pružnosti [MPa] 

Fp Síla předpětí svorníku [N] 

g Tíhové zrychlení [m/s2] 

k Požadovaný koeficient bezpečnosti [-] 

kv Výsledný koeficient bezpečnosti [-] 

l Délka bubnu [mm] 

n Otáčky bubnu [ot/min] 

n1 Otáčky bubnu při odstřeďování [ot/min] 

Re Mez kluzu [MPa] 

Rm Mez pevnosti [MPa] 

t Tloušťka plechu bubnu [mm] 

V Objem bubnu [m3] 

w Maximální průhyb [mm] 

m Poisonovo číslo [-] 

r Hustota materiálu [kg/m3] 

s Předpětí svorníku [MPa] 

s1 Hodnota napětí [MPa] 

smax Maximální hodnota napětí [MPa] 

w Obvodová rychlost [rad/s] 
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 Úvod 1

 

Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci a výpočet bubnu průmyslového pracího 

stroje FXB180. U návrhu bubnu se vyskytuje několik konstrukčních nedostatků, které jsem 

se po konzultaci s firmou Alliance (dříve Primus) rozhodl v rámci diplomové práce 

optimalizovat za účelem zlepšit provozní podmínky a snížit celkové výrobní náklady. 

 

Na základě zadání a upřesnění problematiky jsem si stanovil následující cíle práce: 

1. Provést rešerši stávajícího tvaru. 

2. Prověřit svorník a odstranit poruchovost dílce. 

3. Prověřit závislost tloušťky bubnu a zatížením pračky s cílem snížit celkovou 

tloušťku tak, aby došlo k úspoře materiálu a tím i ke snížení hmotnosti a výrobních 

nákladu. Pomocí programu Ansys Workbench 15 jsem provedl pevnostní analýzu 

pracího bubnu pro různé tloušťky materiálu. Jedná se o prověření aktuálního stavu 

a porovnání je i s řešením, kde byly provedeny konstrukční upraveny. Po 

konzultaci s firmou Alliance byly stanoveny tloušťky kontrolovaných plechů na 

2 mm, 1,5 mm a 1 mm. Cílem práce byla úprava bubnu tak, aby vyhovoval 

stanovenému součiniteli bezpečnosti, který byl stanovený firmou Alliance na 

k = 1,3. Hlavní podmínkou, kterou je nutno dodržet při optimalizaci je plastická 

deformace, která nesmí překročit mez kluzu, sníženou o součinitel bezpečnosti. 

4. Ve druhé části práce je proveden návrh nových dvířek na vnitřním bubnu bariérové 

pračky FXB180. Omezení, které při konstrukci musíme dodržet (stanoveno 

zákazníkem), bylo soustředěno pouze na podmínku, že dveře musí být dvoudílné 

s uzavíráním uprostřed. 
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 Historický vývoj pracích strojů 2
 

V polovině 19. století začaly vznikat první pračky, které byly vyrobeny ze dřeva na 

zakázku v truhlářských dílnách. Na konci 19. století začala stoupat poptávka po pračkách 

a v návaznosti na to začaly vznikat první firmy, které se zabývaly jejích výrobou. Mezi 

první patřily: 

• 1882 – Jaroslav Novotný z Moravských Budějovic. 

• 1883 – Firma Eduarda Ledera ze Zábřehu. 

Počet firem zabývajících se výrobou prádelenské techniky začal vzrůstat ve 20. století. 

V tomto období se také poprvé objevila firma Primus. 

2.1 Rozdělení praček 

Vývoj praček byl, jako ostatně u většiny technických zařízení tohoto druhu, postupný. 

Od jednoduchých ručně poháněných strojů, které napodobovaly ruční praní až po plně 

automatické stroje. Informace pro tuto kapitolu jsem čerpal převážně z [5]. 

Valchové pračky 

Na počátku rozvoje se objevily tzv. pračky valchové, které byly tvořeny dvěma 

dřevěnými půlválci. Válce se proti sobě kývaly a prádlo se mezi nimi třelo, což vedlo 

k rychlému opotřebení a zničení prádla. Valchová pračka je zobrazená na obrázku 1. 

 

Obrázek 1 Valchová pračka [5] 
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Zvonové pračky 

V USA se na začátku 20. století začaly stávat populární typ tzv. zvonových praček 

(obrázek 2). Prádlo v těchto pračkách se pralo proudem, který vytvářel zvon pohybující se 

v nádobě vertikálně nahoru a dolů.  

 

Obrázek 2 Zvonové pračky [5] 

Práčové pračky 

Název pračky byl odvozen z těles různých tvaru, které byly umístěny v bubnu 

(tzv. práče). Tělesa se otáčela o 90 až 120° v pevně stojící prací nádobě. Tyhle tělesa 

rovněž jako v případě zvonové pračky způsobovaly poměrně rychlé opotřebení prádla. 

 

Vibrační pračky 

Prádlo se v těchto pračkách neničilo, ale problém byl hlavně v tom, že se prádlo 

v pračce nepohybovalo a špína, která se vibracemi odstranila, se poté usazovala na tkanině. 

Prádlo se muselo předem vyvařit a vkládalo se do nádoby s mýdlovým roztokem. 

 

Vířivé pračky 

S postupem času se zjistilo, že stačí, aby se prádlo ve vodě pouze vířilo s použitím 

mýdla. V historickém vývoji byly tedy pračky vířivé posledním typem praček před 
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nástupem praček automatických. Princip byl takový, že tzv. vířiče rozproudily mýdlový 

roztok, do kterého se prádlo následně vložilo. Prádlo se v těchto pračkách zamotávalo. 

 

První elektrická pračka 

První elektrickou pračku sestrojil v roce 1906 Američan Alva Fisher. U těchto praček 

byl již nutný přechod na kovovou výrobu a ve snaze zjednodušit pracovní proces se vyřešil 

požadavek na ohřev vody přímo v pracích zařízeních. Z počátku se pod pračkou 

rozpalovala kamna. S postupem času se k ohřevu začala využívat elektřina. 

 

Sušení prádla 

K odstranění vody z vypraného prádla se používaly válečkové nebo lisové ždímačky. 

Časem se místo ždímačky začala používat odstředivka. V prvních pracích zařízeních stala 

vedle pracího stroje a s postupem času se stala součásti stroje. Byla poháněná vlastním 

motorem, nebo převodem od motoru z pračky. 

Praní bylo stále časově náročné, protože u praní stále musel být člověk. Praní se již 

nemuselo pohánět pákou nebo kolem, ale stále se muselo prádlo PRÁT → ODSTŘEDIT 

→ VYMÁCHAT → ODSTŘEDIT. 

 

Automatické pračky 

Součástí pokroku byla v 60. letech 20. století pračka automatická, která vznikla za 

účelem šetřit čas a urychlit prací proces. Jednotlivé úkony byly prováděny v jednom bubnu 

a byly řízeny nastavitelným programátorem. Prací pračky se plní prádlem shora nebo 

zepředu. Buben se otáčí kolem své osy a prádlo je lopatkami vynášeno nahoru a vlivem 

gravitace padá na dno bubnu. Následkem je průnik prášku a vody do látky. 

• pračka s horním plněním 

Pračky mají otvor pro vkládání prádla vytvořen v horní části. Standartní rozměry 

tohoto typu pračky jsou stanoveny na (VxŠxH) 850x400x600 [mm]. Z počátku měla pračka 

nevýhodu, že při přerušení pracího procesu došlo ke ztrátě vody. V dnešní době je již 

každá pračka opatřená bezpečnostní záklopkou a v průběhu praní jsou uzamčeny. Tohle 

řešení se hodí všude tam, kde je nedostatek místa a šetří se každý kousek (například 

v malých bytech). Při vkládání prádla se člověk nemusí ohýbat což lze považovat za 

příjemnější ergonomické umístění. Na obrázku 3 je znázorněn buben s plněním shora. 
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Obrázek 3 Prací buben s plněním shora [6] 

• pračky s bočním plněním 

Pračky mají otvor pro vkládání prádla vytvořen v boční části. Standartní rozměry 

tohoto typu pračky jsou stanoveny na (VxŠxH) 850x600x600 [mm]. Vyrábí se 

i v tzv. variantě SLIM s hloubkou 450, 400 nebo 330 [mm]. Pračku lze zabudovat i do 

kuchyňské linky, přičemž dojde k efektivnímu využití místa ve zmenšených prostorech bez 

dopadu na funkčnost linky. Skrze průhledná dvířka lze sledovat průběh praní, vejde se do 

nich i větší obsah prádla a na trhu je větší výběr. 

2.2 Pračky firmy Alliance – historie a současné výrobky 
 

V roce 1911 byla založena společnost Primus v Belgii jako výrobce praček a myček 

pro domácnost. 

V roce 1920 začala firma s výrobou prvních domácích praček, což byl počátek výroby 

prádelenské techniky (obrázek 4). 

 

Obrázek 4 Počátek výroby domácích praček Primus [7] 

V roce 1930 byl změněný základní stavební materiál při výrobě bubnu a následně 

firma Primus představuje svůj první kovový buben (obrázek 5). 
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Obrázek 5 První kovový buben firmy Primus [7] 

V roce 1955 představuje firma Primus nové pračky s vlastním ohřevem vody, které 

jsou zobrazeny na obrázku 6. 

 

Obrázek 6 Pračky s vlastním ohřevem vody [7] 

Rok 1964 – automatické pračky jsou budoucnost a současně s tímhle mottem přichází 

velmi úspěšný model Futura, který se začíná objevovat v mincovníkových prádelnách 

(obrázek 7). 

 

Obrázek 7 Pračka značky Futura [7] 



14 
 

Rok 1970 byl pro firmu Primus klíčový. Upustilo se od výroby domácích spotřebičů 

a firma se začala specializovat čistě na průmyslovou prádelenskou techniku (firma ve 

výrobě průmyslové prádelenské techniky stále pokračuje pod názvem společnosti 

Alliance). Na obrázku 8 je zobrazená jedna z prvních průmyslových praček firmy Primus. 

 

Obrázek 8 Průmyslové prací stroje firmy Primus [7] 

V roce 1990 začala firma Primus vyrábět první velké hygienické bariérové pračky řady 

MB (obrázek 9), které jsou v dnešní době jediné svého typu (hygienické bariérové pračky) 

spolu s řadou FXB. 

 

Obrázek 9 Hygienická bariérová pračka [7] 

Rok 2015 – v dnešní době společnost Alliance (dříve Primus) produkuje obrovské 

množství průmyslových prádelenských strojů. Jde především o automatické pračky, 

žehliče a sušiče. 

Průmyslové pračky: 

• malá kapacita – řada C, P, SP a SC – kapacita: 5 – 7,5 kg 

• velká kapacita – řada FS, RS, FX a RX – kapacita: 6 – 120 kg 

• hygienické bariérové – řada FXB a MB – kapacita: 12 – 180 kg 
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Sušiče: 

• malá kapacita – řada DA a SD – kapacita: 5 – 8,5 kg 

• velká kapacita – řada T a DX – kapacita: 9 – 90 kg 

Žehliče: 

• malá kapacita – řada I – kapacita: 30 – 52 kg/h 

• střední kapacita – řada I, IR/IF, IFF – kapacita: 50 – 195 kg/h 

2.3 Průmyslové stroje FXB 
 

V současné době existují tři druhy průmyslových praček z produkce firmy Alliance 

v sekci FXB. Tahle řada je unikátní hlavně z důvodů hygienické bariéry, která zabraňuje 

šíření bakterií a odděluje tak „špinavou“ stranu od strany „čisté“ (obrázek 10). 

Z označení pracích strojů FXB lze určit provozní zatížení a zároveň i objem bubnu:  

• FXB180 má (objem bubnu 180 l a hmotnost náplně prádla 18 kg) 

• FXB240 má (objem bubnu 240 l a hmotnost náplně prádla 24 kg) 

• FXB280 má (objem bubnu 280 l a hmotnost náplně prádla 28 kg) 

 

Obrázek 10 Pračka zastavěna do bariery mezi dvě oblasti prádelny  
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Do tabulky 1 byly pro lepší přehled vyznačeny veškeré důležité údaje ohledně řady 

FXB, které byly převzaty ze stránek výrobce. [7] 

Tabulka 1 Parametry průmyslových praček FXB 

Parametr/ Typ FXB180 FXB240 FXB280 
Kapacita [kg] 18 24 28 
G-Factor 370 370 350 
Objem bubnu V [l] 180 240 280 

Průměr bubnu db [mm] 750 750 750 
Otáčky praní n [ot/min] 42 42 42 
Max. otáčky odstř. [ot/min] 939 939 914 
Rozměry (VxŠxH) [mm] 1455x900x1145 1455x1020x1145 1455x1130x1145 
Čistá hmotnost [kg] 430 468 490 
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 Úprava a výpočet bubnu 3
 

V první optimalizační části zkontroluji buben pro různé tloušťky plechu tak, aby 

pevnostně vyhovoval. V současné době se na všech bubnech používá plech o tloušťce 

2 mm. Součástí práce je optimalizovat prací buben pro různé tloušťky plechu a výsledky 

porovnat se současným řešením pro zadaný typ pračky. 

 

3.1 FXB180 
 

Všechny pračky FXB mají stejný průměr bubnu a jejich objem se liší pouze délkou 

bubnu. FXB180 je z těchto praček nejmenší a délka bubnu je nejkratší. Parametry bubnu 

jsem zapsal do tabulky 2. 

Tabulka 2 Parametry bubnu FXB180 

Parametr/ Typ FXB180 
Průměr bubnu db [mm] 750 
Tloušťka plechu t [mm] 2 
Délka bubnu l [mm] 413 
Hmotnost [kg] 58 

 

Na válcovém konci hřídele je připevněna velká řemenice, která je v současné době 

zajištěna šroubem a moment je přenášen pomocí pera. Buben je poháněn elektromotorem 

přes víceklínový řemen. 

 

3.2 Výpočet bubnu pracího zařízení 
 

Výpočet bubnu by byl analytickou metodou velmi obtížný, zvlášť v případě, kdy je 

výpočet zaměřen převážně na konstrukční vylepšení ohledně tloušťky bubnu. K výpočtu 

jsem použil program Ansys 15.0, kde byl vygenerován buben a k němu přiřazeny reálné 

parametry tak, aby bylo dosaženo nejreálnějšího stavu v provozních podmínkách. 

Z obrázku 11 lze vidět, že buben je i pro program Ansys velmi složitý. V bubnu je 

spousta otvorů a každý z těchto otvorů lze považovat za vrub, který vyžaduje zjemnění 

sítě. Model byl tedy upraven tak, abych počítačově co nejlépe zjednodušil úlohu a zároveň 

aby úpravy neovlivnily výsledek. 
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Obrázek 11 Aktuální buben FXB180 

 

Pokud udělám srovnání na obrázku 11 a obrázku 12 tak lze vidět úpravy, které jsem 

provedl v důsledku zjednodušení výpočtového modelu.  

 

 

Obrázek 11: 

1. Odstranil jsem dveře a nahradil je neperforovaným materiálem. Původní výpočet 

s dveřmi obsahoval mnoho šroubových spojů a touto úpravou se výrazně snížil 

počet kontaktů a elementů. Dveře mají složitější tvar a proto i vytvořit síť na 

tomhle objemu by znemožnilo konečný výpočet. Na obrázku 11 je vyznačena 

úprava číslem 1. 

2. Dále byly odstraněny těžítka, která vyrovnávala nevývahu dveří (byly odstraněny 

dveře tak i proto mohly být odstraněny tyhle komponenty). Na obrázku 11 je 

vyznačena úprava číslem 2. 
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3. Jakékoliv osazení, otvor nebo drážka pro pero vytváří potřebu zjemnit síť. Pro 

tenhle výpočet lze tyhle úpravy na hřídeli brát jako postradatelné a z modelu je 

úplně vyřadit. Na obrázku 11 je vyznačena úprava číslem 3. 

4. Byly provedeny i úpravy na plechu, který chrání svorník (byly odstraněny patky, 

které se dotýkaly obvodového plechu a současně jsem odstranil i díry, do kterých 

se patky zasouvají). Na obrázku 11 je vyznačena úprava číslem 4. 

Výsledný zjednodušený tvar modelu je vidět na následujícím obrázku 12. 

Důležitost uvedených zjednodušení je možno dokumentovat na době výsledných 

simulací, které trvaly přibližně 20 hodin. U nezjednodušených modelů bylo možno 

očekávat doby řešení kolem 80 hodin, pokud by počítač byl vůbec schopen paměťově 

akceptovat tak rozsáhlé rovnice a opakované iterační výpočty potřebné pro řešení 

kontaktní úlohy. 

 

 

Obrázek 12 Upravený výpočtový model bubnu pračky FXB180 
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3.3 Popis modelu 
 

 

Obrázek 13 Rozpad bubnu 

 

1. Obvodový, děrovaný plech 

2. Čelo bubnu  

3. Příruba 1 

4. Příruba 2 

5. Podpora svorníku 

6. Prádlo (celkem 36 kg – zeleně vyznačena část s nevývahou) 

7. Svorník 

  

Buben pračky FXB180 se skládá z obvodového, děrovaného plechu (1) ke kterému 

jsou přivařeny dvě čela (2). K těmto čelům jsou připevněny příruby s hřídeli (3 a 4). 

Příruby jsou připevněný pomocí svorníku (7) a jsou zajištěné svarem. Poslední části je 

doplněná podpora (5), která byla přidána z důvodu praskání svorníku. Díl označený číslem 

6 znázorňuje náhradu za zatížení prádla.  

Uvnitř bubnu je prádlo, které při mokrém stavu zhruba dvojnásobně zvětší svojí 

hmotnost (tuhle hodnotu jsem si ověřil zvážením suchého a mokrého prádla). Na místo 

prádla byly vymodelovány 3 stejné segmenty, které vlivem odstřeďování způsobí zatížení. 

Zatěžujícím segmentům byl přiřazen nízký Yonglův modul pružnosti. Počítal jsem s tím, 
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že voda v ideálním stavu teoreticky dosáhne nulového modulu pružnosti, z čehož jsem 

odvodil první hodnoty pro sérii pokusu ve výpočtu: 

 

E = 0 Pa  Počáteční hodnota. 

E = 50 Pa  Síť materiálu se rozpadla a materiál se vylil mimo buben. 

E = 1 MPa  Síť materiálu ještě nebyla natolik tuhá, aby se udržela v bubnu. 

E = 5 MPa Materiál uvnitř bubnu se deformoval s obvodovým plechem bez, 

toho aniž by se rozpadl. 

 

Hmotnost dalších částí a mechanické vlastnosti materiálu jsou uvedeny v následujících 

tabulkách 3, 4 a 5. Veškeré součástí jsou vyrobeny z nerezového materiálu: ocel 17 240. 

 

Tabulka 3 Hmotnosti jednotlivých části bubnu pračky FXB180 

Díl ks kg/ks kg 
Obvodový plech 1 13,44 13,44 
Čelo 2 7,76 15,52 
Příruba 1 1 9,78 9,78 
Příruba 2 1 9,13 9,13 
Podpora svorníku 3 0,23 0,69 

Svorník 3 0,03 0,09 
Celková hmotnost bubnu 48,68 Kg. 

 

Tabulka 4 Mechanické vlastnosti materiálu 17 240 [3] 

Ocel 17 240 

Yongův modul pružnosti E [MPa] 2,1 x 105  

Hustota materiálu r [kg/m3] 7910 

Poisonovo číslo m [-] 0,3 

Mez kluzu Re [MPa] 220  

Mez pevnosti Rm [MPa] 550  

 

Tabulka 5 Mechanické vlastnosti prádla ve výpočtovém modelu 

Vlastnosti prádla 
Yongův modul pružnosti E [MPa] 5 

Hustota materiálu r [kg/m3] 1159 

Poisonovo číslo m [-] 0,3 

Celková hmotnost [kg] 10,8 
Celková hmotnost části s nevývahou [kg] 14,4 
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3.4 Definice výpočtového modelu 
 

Úprava výpočtového modelu 

Obvodový plech jsem převedl na 2D (shell) a přiřadil jsem mu virtuálně tloušťku 

2 mm. Tahle úprava byla nezbytná pro řešení a zjednodušení výpočtového modelu. Navíc 

řešení jsem prováděl v rámci univerzity na akademické verzi programu Ansys 15.0, která 

umožňuje pouze omezený počet elementů, což bych bez téhle úpravy jistě překročil. 

Vytvoření kontaktů: 

Program Ansys si automaticky vytvoří kontakty, které spojují vazbou dva materiály 

napevno. Tyhle vazby je potřeba následně detailně ověřit a zamyslet se nad tím, jak bude 

součást ve skutečnosti spojena. Někdy se vytvoří automatické kontakty tam, kde být 

nemají, nebo naopak kde je vazba vyžadována, tak tam jí nevytvoří. Nepotřebné vazby 

jsem vypnul a chybějící kontakty jsem vytvořil pomoci funkce Bonded (slepení). 

Okrajové podmínky: 

Do výpočtového modelu, který je vyznačený na obrázku 14 jsem nadefinoval okrajové 

podmínky nezbytné pro výpočet. 

 

Obrázek 14 Okrajové podmínky 
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Definice okrajových podmínek: 

Pro uložení bubnu jsem použil ložiska, která jsou umístěna v ložiskové přírubě. Tato 

ložiska jsem nahradil valivou vazbou (Cylindrical Support). Jako zatěžující sílu jsem 

nadefinoval obvodovou rychlost, kterou jsem získal z maximálních otáček při 

odstřeďování. 

2 ∙ ∙
60

2 ∙ ∙
939

60
98,33	 ∙  

 
(1)  

 

kde  n1 - otáčky při odstřeďování. 

Do výpočtu byla definovaná úhlová rychlost (Rotational Velocity) - zaokrouhlena 

w = 100  rad/s. Točivý moment se výrazně projeví pouze při rozběhu bubnu, pro ustálený 

stav, pro který jsem buben počítal, jsem jej zanedbal. 

Při ustáleném stavu odstřeďování má největší vliv na namáhání bubnu prádlo, které se 

vlivem odstřeďování rozloží po obvodovém plechu a působí odstředivou sílou na vnitřní 

část bubnu.  

Prádlo se vlivem odstřeďování nikdy nerozloží v bubnu rovnoměrně. FXB180 je 

určena pro 18 kg suchého prádla. Při mokrém prádle vzroste hmotnost zhruba na 

dvojnásobek. Z tohoto důvodu musí být buben počítaný na 36 kg. Z obrázku 15 si lze 

všimnout popisku u prádla m1 a m2, což vyznačuje fakt, že se prádlo nikdy v bubnu 

nerozloží symetricky a výpočet je tedy počítaný s 20 % nevyvážení (z každého segmentu 

m1 bylo ubráno 10% hmotnosti a přičteno do zeleně vyznačeného segmentu s označením 

m2). 

 

Obrázek 15 Silový účinek na buben 
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Parametry zatížení:  m1 = 10,8 kg,  

m2 = 14,8 kg. 

 

Součástí výpočtu je definováno i tíhové zrychlení g = 9806 mm/s2, u kterého 

předpokládám, že se ve výsledku projeví pouze minimálně. 

 

Dodatečná okrajová podmínka – síla ve svornících: 

Utahovací moment vytvoří osovou sílu ve svorníku Fp = 4043,7 N, která se do výpočtu 

nadefinuje jako síla předpětí a po dotažení je tedy montážní předpětí zhruba 65 MPa 

(obrázek 16). 

Osová síla předpětí Fp 

→ ∙ ∙
∙

4
65 ∙

∙ 8,9

4
4043,7	  

 
(2)  

 

kde d – průměr svorníku, 

s – napětí svorníku vyvoláno předpětím. 

 

 

Obrázek 16 Předpětí ve svornících 
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Tvorba sítě: 

Pro model jsem vygeneroval síť, kterou jsem upravil tak, aby nebyl překročen 

dovolený počet elementů a zároveň aby nedošlo k hrubé chybě ve výpočtu. 

 

Obrázek 17 Síť bubnu 

1. Vnitřní plech (obrázek 17 – pozice 1) jsem převedl na 2D a za použití metody 

Quadrilateral Dominant jsem nadefinoval 2D elementy o velikosti 20 mm. 

2. U svorníku (obrázek 17 – pozice 2) jsem zvolil osmi uzlové solid elementy 

a vytvořil síť metodou Hex Dominant. Velikost elementu jsem zvolil 1 mm a ve 

větší vzdálenosti od vrubu jsem síť zvětšil na 3 mm. 

3. U obou čel bubnu (obrázek 17 – pozice 3) jsem zvolil lineární tří/čtyřuzlové shell 

elementy, které jsou vhodné pro konstrukce tvořené z plechu a tenkostěnných 
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profilů. Metodou Quadrilateral Dominant jsem vytvořil síť o velikosti elementů 

10 mm.  

4. U obou přírub (obrázek 17 – pozice 4) jsem zvolil osmi uzlové solid elementy. 

Metodou Hex Dominant jsem vytvořil síť o velikosti elementu 10 mm. 

5. Pro obvodový plech (obrázek 18 – pozice 5) jsem použil pro tvorbu sítě lineární 

tří/čtyřuzlové shell elementy, které jsou vhodné pro konstrukce tvořené z plechu 

a tenkostěnných profilů. Metodou Quadrilateral Dominant jsem vytvořil síť 

o velikosti 10 mm.  

 

Obrázek 18 Síť obvodového plechu 

6. U prádla (obrázek 19 a 20) jsem použil k vytvoření sítě osmi uzlové solid elementy 

a metodou Hex Dominant jsem vytvořil síť o velikost elementu 15 mm. 

 

 
Obrázek 19 Model prádla s nevývahou 

 
Obrázek 20 Model prádla 
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3.5 Výpočet svorníku 
 

Hlavní problematikou dosavadního řešení je nespolehlivost svorníku, který během 

provozu praská. Pro výpočet budu hledat místo s největším průhybem a napětím. Z místa, 

které vyhodnotím, jako kritické budu hledat konstrukční zlepšení tak, abych problém 

minimalizoval nebo jej zcela odstranil. 

Výsledná deformace: 

Největší průhyb svorníků nastává v místě, které je znázorněné červenou barvou. 

K průhybu dochází ve středu součástí. Samotný svorník je v klidu zatížen pouze v ose a to 

předpětím, které vznikne při montáži. Průhyb je způsoben odstředivou silou od hmotnosti 

svorníku. Na obrázku 21 je znázorněna deformace, která je pro názornost zvětšená 30 krát, 

aby bylo patrné, kterým směrem nastává ohyb (buben se otáčí kolem osy z). 

 

Obrázek 21 Průhyb svorníku před úpravou 

Ekvivalentní napětí: 

Součástí výpočtu je i analýza napětí ve svorníku. Ve výpočtu jsem zjistil, že v místě 

dotyku je vysoké napětí. Lze předpokládat, že v místě dotyku je překročena mez kluzu 

a dojde zde k otlačení opěrných ploch. Samotný problém jsem detailně popsal v následující 

kapitole. 
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Mez kluzu je u tohoto materiálu stanovena na Re = 220 MPa. Pokud tuhle hodnotu 

snížím o součinitel bezpečnosti, který je stanovený na k = 1,3, tak nesmí žádná hodnota 

překročit napětí 169 MPa.  

 

 

Obrázek 22 Napětí ve svorníku před úpravou 

 

Dovolená mez kluzu u použitého materiálu je velmi nízká a z obrázku 22 si lze 

všimnout, že k trvalé deformaci dojde v místě dotyku a uprostřed součástí.  

 

3.6 Možnost výpočtové chyby v MKP – vysoké napětí v dotyku 
 

Hlavním bodem zájmu byl střed svorníku, kde byla určena analýza reálně (vycházelo 

se ze skutečných hodnot naměřených tenzometry – příloha A). Maximální výpočtové 

napětí se vyskytuje v místě dotyku s přírubou a pokrývá jen malou oblast vyznačenou 

štítkem Max. V tomhle místě hodnota napětí překročila mez kluzu a dojde zde 

pravděpodobně k otlačení opěrných ploch za předpokladu, že hodnota napětí nikdy 

nedosáhne hodnot, které byly vypočteny v programu Ansys. V postižené oblasti jsem 

provedl zjemnění sítě, za účelem zjištění, zda výsledky mohou být skutečné, nebo je to 

pouze výpočtová chyba.  
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Obrázek 23 Popis chyby na povrchu opěrných ploch 

Při zjemňování sítě by napětí mělo stále narůstat až do nekonečna, za předpokladu, že 

velikost elementu by byla nekonečně malá. V prvním případě jsem prověřil napětí v opěrné 

ploše s velikosti elementu 3 mm. Napětí v tomhle případě dosáhlo 916 MPa. Postupně 

jsem velikost elementu v téhle oblasti zmenšoval. Při velikosti elementu 1,5 mm bylo 

vypočteno napětí 1351,2 MPa a při velikosti elementu 1 mm bylo vypočteno napětí 

1487,8 MPa. Napětí v opěrné ploše je znázorněno na obrázku 23, kde červená oblast 

znázorňuje maximum.  
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3.7 Snížení napětí na svorníku 
 

V rámci téhle práce jsem navrhl úpravu, která by měla výrazně snížit napětí na 

svorníku a tím i snížit riziko poruchy v téhle oblasti. Z obrázku 21 a obrázku 22 lze určit 

největší ohybový účinek uprostřed ohýbané tyče. Jako úpravu jsem zvolil plech, který je 

umístěný uprostřed svorníku, a zabraňuje tak posuvu tyče směrem od středu rotace. Na 

obrázku 24 je znázorněna detailní úprava podepření tyče. 

 

Obrázek 24 Podepření svorníku 

 

Výsledná deformace: 

Do místa největšího průhybu jsem vložil vzpěru, která zajistí svorník ve své poloze. 

Z výsledku, který je znázorněny na obrázku 25 se celkový průhyb po přidání vzpěry 

zmenšil z původní hodnoty 2,25 mm na 0,31 mm. 
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Obrázek 25 Průhyb svorníku po úpravě 

Ekvivalentní napětí: 

Po přidání výztuhy se celkové napětí ve vyšetřované oblasti snížilo a nepřekračuje tak 

mez kluzu Re = 169 MPa. Z původní hodnoty 250 MPa se napětí snížilo na 120 MPa 

a vyhovuje tak podmínce pevnosti s dostatečnou rezervou. V místě dotyku opět nabývá 

hodnota vyšších hodnot a i s výztuhou lze očekávat, že na kontaktní ploše dojde k otlačení. 

 

Obrázek 26 Napětí ve svorníku po úpravě 
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Přehled výsledků před změnou a po změně: 

Jak si lze všimnout (na obrázku 25 a 26), přidáním podpory se napětí i průhyb velmi 

zmenšily. Průhyb je závislý pouze na „pohybu“ obvodového plechu, který se prohýbá 

vlivem odstřeďování a napětí je sníženo zachycením a vytvořením kontaktu v podpoře. Pro 

lepší přehled byly výsledky znázorněny v tabulce 6 pro oba případy bez plechu – řešení 

před úpravou a řešení s přidáním plechu – upravené řešení.  

 

Tabulka 6 Výsledky pro konstrukční úpravu svorníku 

Parametr/ Stav Svorník před 
úpravou 

Svorník po 
úpravě 

Hmotnost [kg] 0,03 0,03 
Mez kluzu Re [MPa] 220 
Požadovaný koeficient bezpečnosti k [-] 1,3 
Hodnota napětí s1 [MPa] 241 116 

Koeficient bezpečnosti kv [-] 0,91 1,89 
Maximální průhyb w [mm] 2,25 0,18 
Status NEVYHOVUJE VYHOVUJE 

 

  



33 
 

3.8 Výpočet pracího bubnu pro tloušťku obvodového plechu 2 mm 
 

Tloušťka plechu 2 mm je aktuální řešení, které se používá pro výrobu pracích bubnu 

řady FXB. Cílem tohoto výpočtu je celkovou tloušťku snížit a vytvořit tak úsporu 

s ohledem na hmotnost a cenu. 

Výsledná deformace: 

Následující obrázek 27 zobrazuje výsledné deformace bubnu. Na obrázku 28 je detail 

deformací ve vyznačené oblasti pláště bubnu a na obrázku 29 je detail maxima deformace 

na boční straně bubnu, který je 0,31 mm. 

 

Obrázek 27 Výsledky celkové deformace pro plech 2 mm 

Obrázek 28 Detail deformace obvodového plechu Obrázek 29 Detail maximální deformace 
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Ekvivalentní napětí: 

Následující obrázek 30 zobrazuje napětí na bubnu. Jak si lze všimnout na obrázku 31, 

tak napětí na obvodovém plechu dosahuje nízkých hodnot smax = 91 MPa a nepřekračuje 

tak dovolenou hodnotu meze kluzu, která je definováná materiálem na Re = 169 MPa. 

Z tohoto výsledku lze pro další výpočet ubrat z celkové tloušťky obvodového plechu a tím 

snížit celkovou hmotnost a vyrobní náklady. 

 

Obrázek 30 Výsledky celkového napětí pro plech 2 mm 

 

 

Obrázek 31 Detail napětí obvodového plechu 



35 
 

3.9 Výpočet pracího bubnu pro tloušťku obvodového plechu 1,5 mm 
 

Tloušťka plechu 1,5 mm je upravené řešení pro následující výpočet. Oproti původnímu 

plechu 2 mm klesla s tloušťkou 1,5 mm celková hmotnost bubnu o 3,07 kg.  

Výsledná deformace: 

Následující obrázek 32 zobrazuje výsledné deformace bubnu pro tloušťku plechu 

1,5 mm. Na obrázku 33 je detail deformací ve vyznačené oblasti pláště bubnu. V téhle 

oblasti výsledná deformace dosahuje hodnoty až 0,36 mm. 

 

 

Obrázek 32 Výsledky celkové deformace pro plech 1,5 mm 

 

Obrázek 33 Detail deformace obvodového plechu 
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Ekvivalentní napětí: 

  

Následující obrázek 34 zobrazuje napětí na bubnu pro tloušťku plechu 1,5 mm. Jak si 

lze všimnout na obrázku 35, tak napětí na obvodovém plechu dosahuje nízkých hodnot 

smax = 103,9 MPa a nepřekračuje tak dovolenou hodnotu meze kluzu, která je definováná 

materiálem na Re = 169 MPa. Z tohoto výsledku lze pro další výpočet snížit celkovou 

tloušťku obvodového plechu a snížit tak celkovou hmotnost a vyrobní náklady. 

 

Obrázek 34 Výsledky celkového napětí pro plech 1,5 mm 

 

Obrázek 35 Detail napětí obvodového plechu 

Dílčí závěr: je možno konstatovat, že změnou tloušťky plechu z 2 na 1,5 mm narostly 

napjatosti o 15% a nepřesáhly povolené hodnoty. Deformace se zvýšily pouze v části 

obvodového plechu a celková hodnota narostla o 30%. 
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3.10 Výsledky pro obvodový plech tloušťky 1 mm 
 

V předchozím výsledku jsem zjistil, že tloušťka plechu vyhovuje s dostatečnou 

rezervou a proto se pokusím v téhle kapitole výpočtu snížit tloušťku obvodového plechu na 

1 mm, čímž by došlo oproti původní tloušťce 2 mm k úspoře na hmotnosti o 6,14 kg 

nerezového materiálu. 

Výsledná deformace: 

 

Obrázek 36 Výsledky celkové deformace pro plech 1 mm 

 
Obrázek 37 Detail deformace obvodového plechu 

Obrázek 36 zobrazuje výsledné 

deformace bubnu pro tloušťku plechu 

1 mm. Na obrázku 37 je detail deforma-

cí ve vyznačené oblasti pláště bubnu. 

V téhle oblasti výsledná deformace 

dosahuje hodnoty až 0,657 mm a oproti 

původní hodnotě vzrostla více než 

o dvojnásobek. 
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Ekvivalentní napětí: 

Následující obrázek 38 zobrazuje napětí na bubnu pro tloušťku plechu 1 mm. Jak si lze 

všimnout na obrázku 39, tak napětí na obvodovém plechu dosahuje vysokých hodnot, které 

již překračujou v určitých místech povolenou mez kluzu stanovenou materiálem na 

Re = 169 MPa.  

 

 

Obrázek 38 Výsledky celkového napětí pro plech 1 mm 

 

Obrázek 39 Detail napětí obvodového plechu 
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Dílčí závěr: je možno konstatovat, že změnou tloušťky plechu z 2 na 1 mm narostly 

napjatosti v některých místech o 100% a přesáhly povolené hodnoty. Deformace se zvýšily 

pouze v části obvodového plechu a celková hodnota narostla o 100%. 

 

3.11 Vyhodnocení výsledků pro jednotlivé změny tloušťěk 
 

Výsledkem výpočtu jsou srovnávací napětí podle pevnostní hypotézy HMH (von 

Misses) a průhyby jednotlivých komponentu. Výpočet byl zaměřen převážně na snížení 

tloušťky obvodového plechu. Dosud se při konstrukci bubnu užíval plech tloušťky 2 mm. 

Výsledky simulací jsou přehledně shrnuty do následující tabulky 7. 

 

Tabulka 7 Výsledky pro různé tloušťky obvodového plechu 

Parametr/ Tloušťka Plech 2 mm Plech 1,5 mm Plech 1 mm 
Hmotnost *) [kg] 12,28 9,21 6,14 
Mez kluzu Re [MPa] 220 
Požadovaný koeficient bezpečnosti  1,3 
Hodnota napětí s1[MPa] 91,026 103,89 218,03 

Koeficient bezpečnosti kv [-] 2,42 2,12 1,01 
Maximální průhyb w [mm] 0,25 0,32 0,64 
Status VYHOVUJE VYHOVUJE NEVYHOVUJE 

*)Hmotnost pouze obvodového plechu 

 

Výsledné hodnoty ukazuji, že aktuální řešení bubnu je navrženo s dostatečnou rezervou 

a pevnostně vyhovuje. Pro výrobu tohoto bubnu je možno použit i plech s tloušťkou 

1,5 mm. U plechu s tloušťkou 1 mm lze vyvodit, že v některých místech by nastala 

plastická deformace a proto jeho použití již nedoporučuji. 
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 Koncept nových dvířek pračky FXB180 4
 

Součástí konstrukčního vylepšení pračky FXB v rámci diplomové práce je i návrh na 

vylepšení dveří. U pračky FXB je specifický požadavek, že musí mít pro uzavírání 

dvoudílné dveře. Současné řešení má někdy problém ve spolehlivosti uzavření dvířek. 

Pokud se do zámku dostane kus látky, nebo pokud obsluha z nepozornosti špatně uzavře 

buben, tak se dvířka při otáčkách otevřou, což vede k havárii, která trvale poškodí pračku, 

zejména se poškodí vnitřní i vnější buben.  

Dalším konstrukčním nedostatkem aktuálního řešení je tendence dveří se při 

maximálních otáčkách elasticky natahovat vlivem odstředivých sil od vlastní hmotnosti 

a vnitřního účinku prádla. Maximální natažení dosahuje až 5 mm v oblasti, kde se dvířka 

uzavírají – obrázek 40, což jsem si ověřil jednoduchým pokusem. Na vnější buben jsem 

přichytil kus plastelíny. Pračka se uvedla do provozu a po vypnutí jsem zjistil, kolik hmoty 

z vloženého kusu ubylo.  

Na základě těchto zjištění jsem vytvořil návrh nových dvířek, ve kterém jsem tyhle 

konstrukční nedostatky vyřešil. 

 
Obrázek 40 Průhyb dvířek při otáčkach 

 

4.1 Návrh nového řešení dvířek 
 

Pro návrh nové varianty jsem vycházel z následujících požadavků: 

- dvoudílná dvířka, 

- žádné ostré hrany uvnitř dvířek (riziko zasekávání nebo poničení prádla), 
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- zachovat stejnou velikost otvoru při otevření dvířek pro vkládání a vyndávání 

prádla. 

Ze souhrnu konstrukčních nedostatku byl vypsán přehled, na který jsem kladl důraz 

při návrhu nového řešení dvířek pracího bubnu.  

- roztahování dvířek vlivem odstřeďování, 

- nespolehlivé uzavíraní. 

 

 

Obrázek 41 Nový princip otevíraní dvířek – uzavřeno – otevřeno 

 

Na obrázku 41 je znázorněn nový princip otevírání a uzavíraní dvířek. Jako metodou 

otevírání jsem zvolil zásuvnou variantu, kde dvířka zajíždějí do prostoru mezi obvodovým 

plechem a vloženým plechem. Tahle varianta s sebou nese výhodu, že kdyby se za provozu 

dvířka otevřela, nedojde k porušení pračky.  

Aby se komponenty z vnitřního bubnu nedostaly do kolize s bubnem vnějším, nesmělo 

být v žádném případě překročena vzdálenost 25 mm od obvodového plechu. Na 

obrázku 42 je znázorněna největší vzdálenost, kterou konstrukce zasahuje do volného 

prostoru mezi vnitřním a vnějším bubnem. 
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Obrázek 42 Maximální vyčnívání ve volném prostoru mezi bubny 

 

Obrázek 43 Horní poloha otevřených dvířek 
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Na obrázku 43 je naznačena poloha otevírání dvířek. Hodnota maximálního otevření je 

zachována z původních dvířek. Poloha maxima a minima je řízená mechanickými dorazy, 

které zadrží plech v krajní poloze. 

 

Obrázek 44 Vnitřní strana dvířek 

Obrázek 44 zachycuje vnitřní stranu nových dvířek. Veškeré ostré hrany jsou schované 

pod přidaným plechem (ochrana prádla před poškozením) a zároveň mezi dveřmi a krycím 

plechem je minimální prostor tak, aby zabránil hromadění vláken z prádla. 

 

4.2 Návrh nového zajištění proti otevření dvířek při provozu 
 

V souvislosti se změnou systému dvířek jsem byl požádán firmou Alliance 

k vypracování nového systému uzavírání tak, aby pouze znázornil možnost uzavírání 

nových dvířek. 

Obrázek 45 popisuje princip uzavírání dvířek. Na obrázku 45 v části označené číslem 1 

se potáhne mechanismus ve směru červené šipky tak, aby se stlačila pružina. Po stlačení 

pružiny (z obrázku 45 – číslo 2) se natočí mechanismus ve směru modré šipky do 

L profilu, který lze považovat za zámek, jež v kroku 3 drží dvířka pod předpětím pružiny 

uzavřené. 
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Obrázek 45 Princip uzavírání nového zámku 

Na obrázku 46 jsem znázornil pro lepší čitelnost uzavřenou polohu zámku s popisem 

důležitých komponentů. 

  

 

Obrázek 46 Uzavřená poloha mechanismu 

  

zámek 

úchyt 

vedení 
pružiny 

pružina 
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 Závěr 5
 

Cílem této práce bylo konstrukčně zlepšit buben pracího zařízení třídy FXB, tak aby 

vyhovoval vstupním požadavkům, které byly stanoveny firmou Alliance. Úkolem bylo 

dodržet všechny požadavky stanovené firmou a zároveň provést úpravu tak, aby 

neovlivnilo mechanické vlastnosti vnitřního bubnu. 

1. V první části jsem provedl rešerši, kde jsem rozepsal vývoj pracích strojů. 

Následně jsem znázornil postupný vývoj firmy Alliance po dobu, kdy se společnost 

začala věnovat výrobě bariérových pracích strojů. V poslední části rešerše jsem 

popsal zadaný prací stroj FXB180. 

2. Následně dle získaných informací jsem vypracoval postup optimalizace. V první 

řadě jsem zjistil, že napětí, které vzniklo na svorníku nevyhovuje mezi kluzu 

a detekoval jsem místo praskání, které se dle napětí shoduje se skutečným místem 

poruchy. Následně po určení největšího napětí jsem vložil přesně do středu tyče 

plech, který jsem zachytil do obvodového plechu. Plech zachytil největší průhyb 

tyče a tím i výrazně snížil napětí, které po téhle úpravě již vyhovovalo požadované 

bezpečnosti. Po aplikaci tohoto řešení v praxi již svorník nepraská. 

3. Součásti výpočtu byla i možnost odlehčit buben a tím i ušetřit cenově drahou 

nerezovou ocel. Z počátku se zdálo poměrně zbytečné zachovávat stávající řešení 

tloušťky pláště bubnu 2 mm. Proto byla provedena série výpočtu a v každém z nich 

byla ubrána tloušťka materiálu o 0,5 mm. U každého výpočtu byla snaha 

nadefinovat skutečný stav, který by nejlépe simuloval reálné podmínky. Na místo 

prádla byl nadefinován materiál, který má velmi nízký modul pružnosti tak, aby 

kopíroval deformaci bubnu a zároveň se choval jako pevný prvek (nejreálnější 

vyjádření, jak lze tuhle úpravu popsat je stav mokré houby). Jako zátěžovou sílu 

jsem nadefinoval obvodovou rychlost, která byla odvozena z maximálních otáček 

při odstřeďování. Zjistil jsem, že stávající řešení s tloušťkou stěny 2 mm vyhovuje 

s dostatečnou rezervou. Po snížení tloušťky plechu na 1,5 mm rovněž veškeré 

hodnoty vyhovují s dostatečnou rezervou. A řešení, kde jsem zvolil plech tloušťky 

1 mm již nevyhovuje stanovenému koeficientu bezpečnosti k = 1,3. Za optimální 

řešení lze tedy považovat plech s obvodovým plechem 1,5 mm, ve kterém se 

ušetřilo 3,07 kg nerezové oceli 17 240. 

4. V poslední části práce jsem provedl koncept nových dvířek a uzamykání. 

Dosavadní řešení mělo několik nedostatku, kde jsem v návaznosti na tenhle 



46 
 

problém vypracoval návrh nových dvířek tak, aby se minimalizovaly stávající 

problémy. Dveře ze zadání musely být dvoudílné s uzamykáním uprostřed 

a stávající řešení postrádalo bezpečnostní systém, který by zajistil na 100% 

spolehlivé uzavírání. Nový koncept řešení uzavíraní je takový, že dvířka zajíždějí 

do bubnu. Z vnitřní strany jsou dvířka chráněné tenkým plechem tak, aby 

nedocházelo k zachycování vláken nebo k poškození prádla.   
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 Seznam příloh 7
 

Příloha A: zpráva z měření svorníku pomocí tenzometrů. 

Výkres sestavy dvířek: 1 – VSB – 001 
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