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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Navrátil, M. Náhrada technologického zařízení pro třídění vstupní papírové suroviny: 

bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 

Katedra mechanické technologie, 2014, 42 s. Vedoucí práce: Ing. Povýšil Jan, Ph.D. 

 

V této bakalářské práci se zabývám vývojem nového typu zařízení pro třídění papírové 

hmoty na poptávku Izraelské papírenské firmy HADERA PAPER GROUP. Hlavní částí 

práce je popis původních typů strojů, jejich využití v praxi a následný návrh inovace. 

Důraz je kladen hlavně na snížení výrobních, materiálních a provozních nákladů, 

zvýšení účinnosti a průtoku látky při zachování nejvyšší kvality zpracování. Inovované 

zařízení je určeno pro třídění různých nečistot a vychází ze středních hodnot dvou 

velikostně odlišných předchůdců podobného typu. Plochy sít těchto strojů, zmíněné 

v jejich názvu – sítový třídič 081(plocha 81dm
2
), sítový třídič 201(plocha 201dm

2
) 

a mnou navrhovaný sítový třídič 122(plocha 122dm
2
), jsou hlavním parametrem celé 

konstrukce. Na závěr hodnotím celkové ekonomické hledisko výroby 

a uvádím další možné návrhy řešení úspor. 

 

ANNOTATION OF BACHALOR THESIS 

Navrátil, M. Replacement of Separator for Sorting of Feed Paper Material: Bachelor 

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

Engineering, Department of Mechanical Technology, 2015, 42 p. Thesis head:  

Ing. Povýšil Jan, Ph.D. 

 

The bachelor thesis deals with the development of a new type of paper sorting 

equipment on demand of Israeli paper company HADERA PAPER GROUP. The core 

and fundamental part of the work is a description of original types of machines, their 

utilization in practice and a subsequent plan of the innovation. The emphasis is given on 

production, material and operating cost cutting, increasing of efficiency and flow rate of 

matter, whilst sustaining the top quality during processing. The innovated equipment is 

intended for sorting of various impurity and comes out from mean values of its two 
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different sized predecessors of a similar kind. Sieve surface areas of these machines, 

mentioned in their names – sieve grader 081(total surface area 81 dm
2
), sieve grader 

201(total surface area 201 dm
2
), and newly suggested sieve grader 122(total surface 

area 122 dm
2
) present the main parameter of the whole construction. In conclusion, the 

economic perspective of production is analysed and furthermore, other possible 

suggestions of saving are discussed.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Zkratka, symbol Jednotka  Popis 

Ds    mm   průměr síta 

Dsp    mm   průměr spodní části pláště 

D1   mm   průměr vtokového hrdla 

D2   mm   průměr výtokového hrdla 

D4   mm   výplivové hrdlo 

EHD   %   extra vysoká konzistence látky  

H   –   uzelník 

HD   %   vysoká konzistence látky 

KP  Kč, %   Krycí příspěvek 

L   –   třídění s odvodem lehkých nečistot 

Ls   mm   výška síta 

LD    %   nízká konzistence látky  

LCV   –   nízkofrekvenční vertikální rozvlákňovač 

Mv   kg   hmotnost víka 

MKP   –   metoda konečných prvků 

NK   –    Nákladová kalkulace 

OBN   –   odvodňovací buben nečistot 

OLV   –   odvodňovací lis výplivu 

OTN   –   odlučovač těžkých nečistot 

P   –   primární třídění 

PC   –   míchací nádrže 

P081   kW   výkon motoru STU 081 

P122   kW   výkon motoru STU 122 
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Re   MPa   mez kluzu 

S   –   sekundární/štěrbinové třídění 

Sc1   –   poměr průřezů Svk, Svh 

Sc2   –   poměr průřezů Spl, Ssi  

SP   –   písečník 

Spl    mm
2
   průřez pláště 

Ss    dm
2
   výpočtová plocha síta STU 122 

Ssi    mm
2
   průřez síta 

Ssk    dm
2
   skutečná plocha stíraná rotorem 

Ss081   dm
2
   výpočtová plocha síta STU 081 

Svh   dm
2
   průřez vstupního hrdla 

Svk   dm
2
   průřez vstupního kanálu 

STU   –   sítový třídič uzavřený 

SVS   –   spirální vířivý separátor 

VDT   –   vířivé dovlákňovací třídiče 

VSV   –   vířivé separátory výplivu 

bv   mm   šířka vtokového kanálu 

kps   –   koeficient prostoru plášť, síto 

vv   mm   výška vtokového kanálu 

vvk   mm   výška výplivového kanálu 

𝛿𝑙   °   úhel sklonu lopatky 
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ÚVOD 

V této bakalářské práci se budu zabývat problematikou zpracování sběrového 

papíru a jeho třídění pomocí strojů k tomu určených. Současným světovým trendem při 

primárním třídění sběrového papíru je využití kombinace několika tlakových třídičů  

a separátorů. Tlakové třídiče mají vysokou průtočnou kapacitu při relativně nízké 

spotřebě elektrické energie, separátory vynikají v dovlákňovacích účincích. Výsledkem 

je spolehlivý provoz a minimalizace provozních nákladů, které v tomto případě 

představují součet nákladů na obsluhu a údržbu, energii, vstupní surovinu a likvidaci 

odpadů. Nynější třídící linky využívající vířivé dovlákňovací třídiče VDT a vířivé 

separátory výplivu VSV mají vynikající hodnoty všech parametrů. Problémovou 

záležitostí je však spotřeba elektrické energie. Tento problém se podařilo eliminovat 

novým vývojem sítových třídičů uzavřených STU, které tvoří konkurence schopnost 

vířivým dovlákňovacím třídičům a vířivým separátorům výplivu, jež může sítový třídič 

plně nahradit. Tyto tlakové stroje se vyrábí v několika velikostech, které se odvíjí od 

požadovaných kapacit papírenských linek (obr. 1.3).
 [4]

 Stroje STU patří do nosného 

programu Papcel a.s. již od roku 2001. Svými parametry se řadí ke světové špičce  

a tomu nejlepšímu co lze v oboru najít. Vynikají hlavně svou jednoduchostí, což je 

velká výhoda jak pro výrobu a montáž, tak pro celkovou bezobslužnost a údržbu stroje 

v provozu.
 [2]  

A právě vývoj tohoto sítového třídiče uzavřeného STU, na poptávku papírenské 

Izraelské firmy je náplní mé bakalářské práce. K dispozici jsem měl již předešlé dva 

modely stroje STU – větší STU 201 a menší STU 081, které nalezly své uplatnění 

hlavně v linkách s nižší kapacitou produkce tun papíru za jeden den. Mnou navrhovaný 

stroj STU 122 vychází jak ze středních hodnot, tak z celkové konstrukční 

a technologické inovace těchto dvou modelů. Porovnání provedu s menším třídičem 

velikosti STU 081, který je současně i nejmenším vyráběným třídičem svého druhu.  

Práce bude obsahovat v teoretické části popis původního stroje, v praktické části 

konstrukční a technologickou inovaci, návrh stroje nového a zhodnocení úspor nákladů 

oproti původnímu stroji. 
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1. SÍTOVÝ TŘÍDIČ UZAVŘENÝ STU 

Následující kapitoly se věnují principu a rozdělení sítových třídičů. 

1.1 Účel a popis 

Stroj je určen pro třídění lehkých nečistot – plastů, folií, lepidel, vláknitých uzlíků 

apod. Látka by neměla obsahovat tvrdé částice, které výrazně snižují životnost síta, jako 

je například písek, úlomky skla, kovů.
 [3]

 

Třídič STU je centrifugálně uspořádaný stroj kompaktní uzavřené konstrukce 

s vertikálně uloženým válcovým sítem. Vtokové hrdlo a výplivové hrdlo jsou 

uspořádány tangenciálně, výstupní hrdlo je radiální. Třídič je sestaven z víka (hlavy) 

vtokové a výtokové části oddělené třídícím sítem, výplivové části, uložení hřídele,  

rotoru na hřídeli, frémy s pohonem a z příslušenství. Veškeré díly přicházející do styku 

s tříděnou látkou jsou zhotoveny z nerezové oceli. Ostatní díly stroje jsou zhotoveny 

z obvyklých konstrukčních materiálů. Třídič je ovládán z pultu lokální automatiky. Pro 

signalizaci provozních a poruchových stavů je nainstalováno na vstup tlakové čidlo 

s manometrem a manostatem, na výstup čidlo s manometrem, ampérmetr na motoru 

a průtokoměr na výplivu a výstupu dobré látky. V závislosti na použitém typu rotoru, 

síta a rychlosti pohonu může stroj pracovat na místech třídičů a uzelníků.
 [3], [6]

 

1.2 Princip činnosti stroje 

Tříděná látka vstupuje pod tlakem tangenciálním vtokovým hrdlem do vstupní 

válcové části pláště, na kterou může být také tangenciálním výstupem připojen 

odlučovač těžkých nečistot OTN, jehož vyprazdňování je prováděno ručními šoupátky, 

nebo automaticky pomocí pneušoupátek. Následně látka přepadá dovnitř válcového síta 

(pracovního prostoru), stíraného otáčejícím se rotorem.
 [3], [6], [8] 
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 Tříděná látka postupuje třídičem shora dolů k vyplivovému kanálu. Dobrá látka 

prostupuje přes síto zevnitř ven k výtokovému hrdlu orientovanému kolmo k plášti 

třídiče a opouští stroj. Nevytříděná látka – výpliv, který bývá zahuštěn vlivem 

odvodnění, na sítě odchází do výplivového kanálu. Do výplivového kanálu také ústí 

přívod vody, která ředí výpliv a umožňuje jeho snadnější výtok ze stroje přes 

tangenciálně napojené výplivové hrdlo.
 [6], [8]

 

 

Obr. 1 Proudění látky ve stroji STU
[8]
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Blokové schéma stroje  

 

Obr. 2 Blokové schéma stroje 

1  – tangenciální vstupní hrdlo  2 – vtoková část 

3  – rotor     4 – síto 

5  – výtok dobré látky   6 – výplivový kanál 

7  – elektromotor    8 – řemenový převod 

9  – ložiskové těleso   10 – fréma 
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1.3 Typové značení strojů 

Typové provedení a značení vířivých třídičů je definováno následovně:
 [7]

 

STU – XXX  .  (X – xxx) 

Rotor 

Účel (typ) stroje 

Velikost (plocha síta v dm
2
) 

 

Rotor 

EHD 

HD 

LD 

Extra high density 

High density 

Low density 

extra vysoká konzistence látky 3% ÷ 4,5 % 

vysoká konzistence látky 1,5% ÷ 3 % 

nízká konzistence látky do 1,5 % 

Účel (typ) stroje 

P 

S 

L 

H 

Primary 

Secondary/Slot 

Light 

Head box 

primární třídění 

sekundární/štěrbinové třídění 

třídění s odvodem lehkých nečistot 

uzelník 

Velikost (plocha síta v dm
2
) 

081 122 201 311 381 622 

Tab. 1 Značení strojů 

 

Obr. 3 Znázornění velikostí STU 081, 201, 311[7] 



16 

 

1.4 Technologické schéma 

Příklad uplatnění sítového třídiče uzavřeného STU místo vířivých dovlákňovacích 

třídičů VDT a vířivých separátorů výplivu VSV. 

 
 

Obr. 4  Typová linka v praxi – produkce 200tun papíru za 24hodin[6], [7] 

 

 

OBN  –  odvodňovací buben nečistot 

PC  – míchací nádrže 

SVS  –  spirální vířivý separátor 

OLV  –  odvodňovací lis výplivu 

SP  –  písečník 

LCV  –  nízkofrekvenční vertikální rozvlákňovač 

STU – sítový třídič uzavřený 
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V této lince je STU použit jako primární třídič (P–EHD) místo obvyklého VDT. 

Látka vstupuje do stroje přímo z předřazených spirálních vířivých separátorů SVS bez 

jakéhokoli mezistupně. 

STU rozděluje látku na čistou – vytříděnou a výpliv, který je naprosto odvodněn 

a likvidován v písečníku SP.  

Třídič může být použit pro třídění látky s vysokou konzistencí 3% až 4,5% 

s vrtaným sítem s rozměrem otvoru ø1,6mm až 2,2mm. 

Dobrá látka postupuje do další míchací nádrže PC k dalšímu zpracování, například 

strojem STU jako sekundárním třídičem, dále STU v koncové verzi jako uzelníkem 

těsně před nátokem látky na papírenský stroj.  

Toto řešení přináší úsporu energie a zvýšení průtočného množství látky.
 [6], [7]
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2. JEDNOTLIVÉ ČÁSTI STROJE A JEJICH 

ČINNOST 

Obecně: 

Pohon 

Pohon se skládá ze základního rámu, přírubového elektromotoru, řemenového 

převodu a napínání řemenů. Základním nosným prvkem je rám, na němž je uložen 

elektromotor i vlastní třídič. Zároveň slouží jako kryt řemenového převodu, který 

zajišťuje přenos výkonu. Pro jeho kontrolu a seřízení slouží montážní otvory ve frémě, 

při provozu opatřené kryty. 

 Elektromotor je osmi závrtnými šrouby spojen s napínací deskou, která je čtveřicí 

šroubů v drážkách spojená s rámem. Napínací deska umožňuje posuvný pohyb motoru 

vůči rámu a tím pomocí dvojice napínacích šroubů seřizování přepětí řemenů. 

Hnací řemenice je nasazena na hřídeli elektromotoru s perem a pojištěna příložkou. 

Hnaná řemenice je upnuta na hřídeli třídiče pomocí třecího upínacího svěrného pouzdra, 

umožňující axiální seřízení její polohy. 
[6], [7] 

 

Obr. 5 Pohon STU 081 
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Třídič 

Třídič se skládá z pláště, víka, upínacích přírub, síta, rotoru a ložiskového tělesa. 

Víko uzavírající stroj při provozu je staženo šrouby s vtokovou částí pláště. 

V případě odstavení stroje a jeho údržby, umožňuje přístup k sítu, rotoru a ucpávce 

ložiskového tělesa. Pro snadné otevírání je víko vybaveno čepem uloženým v ložisku 

přivařeném na vtokové části pláště. 
[6]

 

Vtoková část pláště slouží k přívodu látky do třídiče a k usměrnění jejího toku. 

K vtokové části může být připojen odlučovač těžkých nečistot OTN, který je poslední 

ochranou proti vniknutím větších částic mezi rotor a síto. 
[6]

 

Upínací příruba upíná kuželovou plochou síto v třídiči. Utahováním šroubů po 

obvodu příruby je možné seřídit ustavení síta vůči rotoru. 
[6]

 

Jedním z rozhodujících prvků třídiče je síto. Podle podmínek provozu stroje mívá 

různé provedení. Může mít vratné kruhové otvory nebo frézované štěrbiny, případně 

bývá svařované z profilových drátů. 
[6]

 

Druhým rozhodujícím prvkem třídiče je rotor. Musí umožnit přístup dostatečného 

množství látky k sítu. Dynamickými účinky svých lopatek usnadňuje průchod dobré 

látky sítem, aniž by došlo k nadměrnému zahuštění výplivového podílu látky. 
[6]

 

V plášti třídiče je upnuto síto, oddělující přetříděnou látku a výpliv. Dobrá látka 

prošlá sítem je odváděna ze stroje přes výstupní hrdlo. Výpliv je shromažďován ve 

výplivovém kanálu, kde může být zředěn vodou a opouští stroj přes výplivové hrdlo. 
[6]

 

Obr. 6 Tělo třídiče
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2.1 Využití v jednotlivých linkách s daným typem rotoru 

2.1.1 Stroj STU použitý jako třídič (P – EHD, S – EHD) 

 

Rozděluje látku na čistou (vytříděnou) a výpliv, který je zahuštěn a likvidován. Aby 

z linky odcházelo co nejméně výplivu (cca 1% – 2% kapacity linky), zařazují se třídiče 

do vícestupňového systému. Výpliv z každého třídiče bývá zpravidla 25% – 35% 

hmotnosti vstupující látky.  

Třídiče dále dělíme podle pozice v lince na provedení zpracovávající hrubou látku 

(primární P – EHD) a jemnou látku (sekundární S – EHD).
 [6], [7] 

 

V lince na zpracování sběrového papíru 

 primární třídiče STU (P – EHD) pracují v prvním stupni hrubého třídění. 

Zpracovávají látku zbavenou těžkých nečistot (odpískovanou) na vířivých 

separátorech SVS. Primární třídič může být použit pro třídění látky s vyšší 

konzistencí 3% – 4,5% s vrtaným sítem s rozměrem otvorů 1,6mm – 2,2mm.
 [6]

 

 

 sekundární třídiče STU v provedení S – EHD pracují ve stupni jemného 

koncového třídění. Zpracovávají látku zbavenou těžkých nečistot  

(odpískovanou) na vířivých třídičích a předtříděnou na primárním třídiči 

s vrtanými otvory síta, maximální průměr vrtání 2,2 mm. Toto opatření 

zabraňuje vstupu tuhých nečistot, jejichž rozměr přesahuje vzdálenost mezi 

lopatkou rotoru a sítem do sekundárního STU a chrání tím síto před případným 

poškozením.
 [6]

 

 

 sekundární třídič v provedení S – EHD může být použit pro třídění látky se 

střední konzistencí 2% – 3,5% se štěrbinovým sítem s rozměrem štěrbiny 

0,20mm – 0,35 mm, nebo s nízkou konzistencí 1% – 2% a šířkou štěrbiny 

0,15mm – 0,25 mm. Sekundární třídič STU (S – EHD) odstraňuje z látky ty 

nečistoty, které je obtížné vytřídit na vrtaných otvorech. Jde o nejjemnější 

granule a fólie plastů a lepivé nečistoty.
 [6]
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V lince na výrobu dřevoviny 

 stroje STU se zařazují za písečníky – zpravidla v několika stupňovém systému 

se štěrbinami o průměru 0,15mm až 0,20mm.
 [6]

 

 

 ve větších linkách je odpískovaná látka vedena nejprve na STU se sítem 

s  vrtanými otvory o průměru 1,4mm až 1,8mm, které zachycuje větší kousky 

dřeva a poté na STU se štěrbinovým sítem 0,15mm až 0,25mm.
 [6]

 

 

V lince na výrobu celulózy 

 jsou stroje STU využívány pro jemné koncové třídění bělené i nebělené buničiny 

k zachycení drobných součků, kůry a jiných nevláknitých příměsí. Bývá jim 

předřazena hrubá separace a odpískování. Šířka štěrbin síta bývá v rozmezí 

0,15mm až 0,25mm.
 [6]

 

 

2.1.2 Stroj STU použitý jako uzelník (H – LD) 

Koncové ochranné třídění látky před nátokem na papírenský stroj. Dochází 

k homogenizaci látky(stejnorodá látka) a vytřídění nerozvlákněných uzlíků. Rotor 

nesmí vytvářet tlakové pulsy, které by způsobovaly podélné kolísání plošné hmotnosti 

papíru. Proto jsou používány vícelopatkové hydrodynamicky vyvážené rotory. Hladké 

lopatky umístěné po obvodu bubnu na obručích umožňují volný průtok látky prostorem 

uzelníku. Zvyšují tak chaotický tok látky uvnitř stroje. Vlivem otevřené plochy dochází 

k intenzivnějšímu míšení látky a snadnějšímu rozbíjení spletených uzlíků papírenské 

látky před nátokem. Používají se jak síta štěrbinová 0,25mm až 0,5mm, tak vrtaná 

s průměrem děr 1,6mm až 2,2mm.. Rotory LD nemají ve své třídě srovnání. 
[6], [7] 

 

2.1.3  Stroj STU použitý jako light třídič (L – EHD) 

Zařazení se pro linky zpracovávající řídkou látku, slouží ke koncovému třídění 

s odvodem lehkých nečistot. Třídění řídké látky probíhá v posledním stupni třídění 

s odvodem lehkých nečistot ventilem ve víku. 
[6], [7] 
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Rotor 

EHD HD LD 

   

Tab. 2 Typy používaných rotorů
[7]

 

2.1.4 Lopatky rotorů 

Hladké 

Hladké lopatky jsou voleny pro primární třídiče, kde se nachází velké množství 

hrubých nečistot. Hladký povrch umožňuje bezproblémový chod stroje a zabraňuje 

vklínění nečistot mezi síto a rotor. 
[6], [7]

 

Drážkované 

Drážkovaný povrch je vhodný pro jemné sekundární třídění, kdy jsou z látky 

odstraněny hrubé nečistoty na spirálním vířivém separátoru SVS. Drážkovaný povrch 

zvyšuje proudění látky uvnitř stroje. 
[6], [7]
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Lopatky 

Hladké Drážkované 

 
 

Tab. 3 Typy používaných lopatek
[7]

 

2.1.5 Plášť 

 

STU jako třídiče pracují s různými nečistotami rozličné povahy. Pro zbavení se těch 

největších je vstupní valcová část vybavena OTN (odlučovačem těžkých nečistot). Jeho 

vyprazdňování je prováděno ručními šoupátky nebo automaticky pomocí pneušoupátek. 

STU jako uzelníky nejsou standardně vybaveny OTN. 
[6], [7]

 

Plášť 

Třídič Uzelník OTN 

  

 

Tab. 4 Typy používaných plášťů
[7]
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2.1.6 Víko  

Při hrubém třídění je standartní víko opatřeno pouze šroubovacím ventilem 

k odvodu přebytečného vzduchu, při jemném třídění tento ventil nahrazuje pákový 

odvod lehkých nečistot (polystyren, folie apod.) 
[6], [7]

 

Víko 

Standartní S odvodem lehkých nečistot 

  

Tab. 5 Typy používaných vík
[7]

 

2.1.7 Síto 

Síto vrtané  –  Otvory od průměru 0,6mm do 2,2mm. 
[6], [7]

 

Síto štěrbinové  –  Šířka štěrbiny 0,15mm až 1mm. 
[6], [7]

 

Síto 

Vrtané Štěrbinové 

   

Tab. 6 Typy používaných sít
[7]
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3. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ KRITÉRIA 

PRO NOVÉ ZAŘÍZENÍ STU 122 

 

S poskytnutím výkresové dokumentace stroje STU 081, STU 201 Papcel a.s. mi 

byly předloženy také požadavky firmy pro celkový návrh a kompletaci STU 122 s vizí 

kapacitně nahradit dva uzavřené sítové třídiče velikosti 081 v papírenských linkách 

přípravny látky. Celková velikost byla určena pevnými rozměry síta od německé firmy 

ANDRITZ a také ponecháním průměru sítového uzavřeného třídiče 201 a výšky třídiče 

081. Největší důraz byl kladen hlavně na kvalitu, design a konečnou cenu stroje, která 

by se měla nacházet na nižší úrovni ve srovnání se světovou konkurencí, protože je 

rozhodujícím faktorem v odbytu a následném výdělku firmy.  

Mým úkolem se tedy stalo: 

 zachovat cenové výhody oproti konkurenčním nabídkám 

 snížit tvářecí, svářecí a obráběcí práce ve výrobě 

 zvýšit průtok látky strojem za dodržení stejné, nejlépe nižší energetické 

náročnosti  

 zjednodušit stroj na výrobu i servis 

 snížit materiálovou náročnost 

 dodržet tuhost stroje a jeho kvalitu 

PŘÍLOHA E – Výkres sestavy STU – 081 

PŘÍLOHA F – Výkres sestavy STU – 201 
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4. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STU 122 

4.1 Konstrukční změny komponent pláště  

 

Pevná velikost síta dodávaného německou firmou ANDRITZ: 

(výkres síta viz PŘÍLOHA A) 

Výška síta:  Ls = 500 mm 

Průměr síta:  Ds = 792 mm 

Ss = 
𝐿𝑠∗𝐷𝑠∗𝜋

10000
=

500∗792∗𝜋

10000
 = 124,4 dm

2     
[ 4.1 ]

 

Skutečná plocha stíraná otáčejícím se rotorem – Ssk = 122 dm
2 

(promítá se do číselného 

označení třídiče) 

 

Zadáno firmou: 

Průměr vtokového hrdla   D1 = 250 mm 

Průměr výtokového hrdla  D2 = 250 mm 

Šířka vtokového kanálu  bv = 120 mm 

Výška vtokového kanálu  vv = 228 mm 

Výška výplivového kanálu  vvk = 100 mm 

Poměr průřezů Svk, Svh  Sc1 = 1,6 až 1,9 

Koeficient prostoru plášť, síto  kps = 1,2 až 1,3 

Poměr průřezů Spl, Ssi   Sc2 = 1,5 až 1,7 

 

Výpočet nepřevzatých rozměrů z předchozích verzí stroje: 

Výplivové hrdlo: 

D4 = (4 ∗ 
𝑆𝑣ℎ

𝜋
)0,5 = (4 ∗  

4909

𝜋
)0,5 = 79,06 mm   [ 4.2 ] 
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Pro bezproblémový výtok odpadu volím: D4 = 100 mm 

Průřez vstupního kanálu: 

Svk =  
𝑏𝑣∗𝑣𝑣

10000
=

120∗228

10000
 = 2,736 dm

2    
[ 4.3 ] 

Průřez vstupního hrdla: 

Svh = 
𝐷1∗𝐷1∗

𝜋

4

10000
=

250∗250∗
𝜋

4

10000
 = 4,909 dm

2    
[ 4.4 ] 

Poměr průřezů: 

Sc1=  
𝑆𝑣ℎ

𝑆𝑣𝑘
=

4,909

2,736
 = 1,79      [ 4.5 ] 

Průměr spodní části pláště: 

Dsp = kps * Ds = 1,26 * 792 ≅ 1000 mm    [ 4.6 ] 

Průřez pláště: 

Spl = 𝐷𝑠𝑝 ∗ 𝐷𝑠𝑝 ∗
𝜋

4
= 1000 ∗ 1000 ∗

𝜋

4
 = 785 398 mm

2  
[ 4.7 ] 

Průřez síta: 

Ssi = 𝐷𝑠 ∗ 𝐷𝑠 ∗
𝜋

4
= 792 ∗ 792 ∗

𝜋

4
 = 492 652 mm

2  
[ 4.8 ] 

Poměr průřezů: 

Sc2 = 
Spl

Ssi
= 

785398

492652
 = 1,59     [ 4.9 ] 

 

Při návrhové optimalizaci pláště jsem se zaměřil na možnou změnu tvaru 

a celkové zjednodušení svařence, tudíž na snížení tvářecích a obráběcích prací ve 

výrobním procesu. 

U nátokového (obr. 7, obr. 8) a výtokového (obr. 9, obr. 10) hrdla bylo možno 

dosáhnout největší úspory výměnou výrobně složitých vypalovaných nátrubků 

obdélníkových průřezů za stáčený vypalovaný profil. Tento krok jsem předběžně 

modelově navrhnul a dalšími konzultacemi s vedoucím pracovníkem oddělení 
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konstrukce jsme se dobrali k finální verzi hrdel, které jsou nyní použity i na inovaci 

další strojů stejného typu. 

Hrdla jsou vyrobena z plechu tloušťky 3 mm oproti původní tloušťce 4 mm. 

 

Obr. 7 Původní nátokové hrdlo 

 

 

 

Obr. 8 Inovované nátokové hrdlo 

 

 

Obr. 9 Původní výtokové hrdlo 
Obr. 10 Inovované výtokové hrdlo 

 

Plášť je kromě hrdel a přírub celkově sestaven z plechů tloušťky 5 mm, původní 

tloušťka činila 6 mm. Tento krok byl pevnostně přepočítán pomocí MKP metody 

pracovníky firmy při kterém se zjistilo i zbytečné umístění vyztužovacích žeber 

nátokového kanálu, které byly následně odebrány (obr. 11, obr. 12), pouze byl navrhnut 

nový koutový svar s vyšší únosností. 

 

Obr. 11 Vyztužovací žebra na původním 

plášti 

 

Obr. 12 Absence vyztužovacích žeber na 

inovovaném plášti



29 

 

Zjednodušením prošlo i otevírání víka stroje. Odstranil jsem konzolu závěsu víka 

s čepem a nahradil ji třemi pevnými ocelovými oky s vnějším závitem (obr. 13, 

obr. 14).
[1]

 Hmotnost víka Mv ≅ 100 kg = 1000 N. Předpokládaný směr síly na oko 

šroubu při zvedání jeřábem je pod úhlem 45°. 

 

 

Obr. 13 Původní závěs víka s čepem 

 

Obr. 14 Inovované víko se závěsnými oky 

Šroub závěsný DIN 580 

d1 materiál pevnostní třída Re (MPa) nosnost (kg),(45°) 

M24 ocel C15E 5.8 350-400 1270 

Tab. 7 Parametry navrženého šroubu
[1]

 

 

Poslední zásadní změnou pláště prošlo uchycení síta. Původní válcové příruby 

s kuželovou plochou a vybráním pro dva radiální kolíky síta (obr. 15) nebyly plně 

dostačující z hlediska nepřesného usazení síta vůči rotoru (problém nastával i při 

teplené dilataci vzhledem k pevnému usazení bez možnosti vůle), což mělo zásadní vliv 

na jeho životnost. Kuželová plocha byla také náročná na přesnost při výrobě. Proto se 

přistoupilo ke konstrukční změně na příruby válcové (obr. 16). Ty jsou výrobně 

jednodušší a přesnější. Vrchní přírubu tvoří prstenec s vrtanými průchozími dírami pro 

šrouby s vnitřním šestihranem, spodní přírubu prstenec s válcovým vybráním na vnitřní 

straně pro usazení axiálního kolíku, jenž brání v pootočení a následné destrukci síta 

a navařenými trojúhelníky pro lepší manipulaci při usazování síta a jeho vystředění. 



 30 

 

Obr. 15 Kuželové příruby 

 

Obr. 16 Válcové příruby

4.2 Konstrukční změny komponent pohonu 

 

Nejprve jsem pomocí dostupného firemního výpočtu stanovil výkon motoru. 

Zadáno firmou: 

Výkon motoru STU 081  P081 = 37 kW 

Plocha síta STU 081   Ss081 = 77,75 dm
2 

Výkon motoru STU 122: 

P122 = 
𝑆𝑠

𝑆𝑠081∗𝑃081
=

124,4

77,75∗37
 = 59,2 kW    [ 4.10 ] 

Motor volím P122 = 55 kW. Po dalších propočtech jsem zjistil, že s tímto motorem 

nevychází žádný vhodný řemenový převod a hřídel s ložisky by byly značně 

poddimenzovány. Proto jsem po další konzultaci s pracovníky firmy zvolil dimenzování 

zbylých částí pro motor výkonu 75 kW, ovšem instalovaný zůstává motor 55 kW. 

Řemenice hnaná byla převzata z jiného papírenského stroje. Řemenice hnací vychází 

z požadované obvodové rychlosti rotoru. Výpočet řemenového převodu, hřídele 

a ložisek viz PŘÍLOHA B, C, D. 

 Největší inovací prošel rám stroje, na který byly požadavky na zjednodušení 

výroby největší. Místo původních tvářených silnostěnných plechů (obr. 17) jsem 

navrhnul svařenec, který je po bocích tvořen standardizovanými U – profily, na spodní 

straně s vrtanými otvory sloužícími k upevnění chemické kotvy, pouze vrchní krycí část 

zůstává stejná (obr. 18). Montážní kryty na čele a bocích frémy jsou sjednoceny 

a vypáleny z plechu o 1 mm tenčího než předchozí verze. 
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Obr. 17 Rám ze silnostěnných plechů 

 

Obr. 18 Rám z U – profilu

 

Konstrukce napínání řemenového převodu byla taktéž změněna z vařených 

matek ke kvádrům šroubovaných k rámu čtyřmi šrouby na vařenou plochou tyč se 

dvěma dírami s metrickými závity (obr. 19, obr. 20). 

 

Obr. 19 Původní napínání řemenů 

 

Obr. 20 Inovované napínání řemenů 

Pevnostní statická kontrola proběhla stejně jako u pláště pomocí MKP metody 

a to i s absencí vyztužovacích žeber kladně. Pro nedostatečně přesnou simulaci 

dynamického namáhání jsem navrhnul nový obvodový koutový svar s vyšší únosností 

a také odstupňování průměrů pro opření nosného prstence (obr. 21). 

 

Obr. 21 Opření prstence 
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4.3    Konstrukční změny rotoru a jeho částí 

 

Do uzavřeného sítového třídiče jsem navrhoval dva typy výměnných rotorů: 

 P1 – EHD 

 P1 – HD  

U obou variant jsem musel rotor výškově i průměrově upravit kvůli rozdílné 

geometrii lopatek stírajících síto. Základní výšku rotoru jsem volil dle výškových 

rozměrů síta a zvolil přídavek tak, aby rotor svou spodní částí zasahoval do 

výplivového kanálu, což značně ovlivnilo lepší výstup odpadu ze stroje. Díky 

tomuto se odpad neustále mísí s proplachovou vodou a nedochází k usazeninám, 

jimiž se zvyšuje riziko ucpání stroje. 

 

P1 – EHD 

Podobný s původním P – EHD, pouze jsem upravil výškový rozměr jak 

rotoru, tak lopatek, aby vyhovovaly určenému sklonu 𝛿𝑙 = 31°. 

Pro tento typ jsem použil stávající lopatku z nerezové ocelolitiny SEHD, 

která disponuje výškou 19 mm a díky svému radličnímu typu je agresivnější 

vůči sítu a náchylnější k zachycování smotků vláken za zadní hranou. Tyto 

nevýhody však nejsou u hrubého třídění podstatné. Z důvodu lepšího prostupu 

látky strojem a snížení abrazivního efektu na sítu jsem zvolil šroubovici o šesti 

pramenech oproti původním čtyřem pramenům. 

  

 

Obr. 22 P – EHD Obr. 23 P1 – EHD Obr. 24 SEHD lopatka 
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P1 – HD 

Podobný s původním P – HD, provedl jsem stejné změny jako 

u předchozího rotoru, ale navrhnul jsem dle požadavků firmy nový tvar lopatek, 

které by snížily spotřebu elektrické energie, opotřebení síta a zvýšily průtok 

látky strojem. Úhel sklonu lopatky nadále zůstal 𝛿𝑙 = 31°. 

Původní instalovanou lopatku S1 tvořily téměř stejné konstrukční parametry 

jako lopatku SEHD, pouze se šestipramenná šroubovice dělila na dva oddíly, 

což mělo za následek nižší agresivitu vůči sítu, ovšem zvýšilo se množství 

odpadu. 

 Navrhnul jsem novou lopatku s označením Wing, u které prošla největší 

inovací celková geometrie. Výšku lopatky jsem snížil na 16 mm, čímž jsem 

snížil riziko agresivity vůči sítu. Zadní hranu lopatky jsem zaoblil a vytvořil 

plynulý přepad tříděné látky. Došlo tak k zamezení vzniku víru a tvoření 

smotků. Spirálu o šesti pramenech jsem sjednotil. Původní dělená spirála 

nevyhovovala z důvodu zvýšeného množství odpadu. Mnou navržená lopatka je 

použitelná pouze pro jemné třídění. 

  

Obr. 25 P – HD Obr. 26 P1 – HD 

  

Obr. 27 Lopatka S1 Obr. 28 Lopatka Wing 

  



 34 

5. VYHODNOCENÍ STU – 122 

Parametry stroje: 

Poté, co jsem zhotovil kompletní výkresovou dokumentaci, byl stroj vyroben 

a vyzkoušen na provozní zkušebně firmy Papcel. Výsledné údaje jsem 

zapsal níže do tabulky 8.  

PŘÍLOHA G – Výkres sestavy STU – 122 

PŘÍLOHA H – Protokol zkoušek STU – 122, fotografie stroje a látky 

Technické parametry STU – 122 

Výkon při třídění 
hrubé 

t/24h 
112 – 192 

jemné 64 – 144 

Hltnost třídiče m
3
/min 8 – 11 

Rychlost proudění (max) m/s 3 – 5 

Pracovní konzistence třídiče % 1 – 4 

Pracovní tlak vstupní kPa 70 – 300 

Tlaková ztráta ve stroji kPa 0 – 60 

Vnitřní průměr síta mm 792 

Výška síta mm 500 

Vrtání síta mm 0,6 – 2,2 

Šíře štěrbin síta mm 0,15 – 1 

Spotřeba ucpávkové vody l/min 3 – 5 

Tlak ucpávkové vody kPa 400 

Spotřeba proplachové vody l/min 50 – 200 

Příkon elektromotoru (max) kW 55 

Tab. 8 Parametry STU – 122 

 Zhodnocení ekonomiky:  

Ke snížení pracnosti a nákladů bylo přistoupeno z těchto důvodů: 

1 kg nerezové oceli  90kč 

1 kg konstrukční oceli 15kč 

1 normohodina  750kč 
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 Po zhotovení kalkulací mi byly předány následující výsledky: 

(Pozn.: Ceny jsou uvedeny výsledné, firma Papcel a.s. si postup kalkulací nepřála 

zveřejnit.) 

Nákladová kalkulace víka 

 Kč/jedn  

Původní víko 56 411 Úspora 22,8 % 

12 822 Kč Inovace víka 43 589 

Tab. 9 Cena víka 

 

Nákladová kalkulace pláště 

 Kč/jedn  

Původní plášť 286 088 Úspora 28,3 % 

94 957 Kč Inovace pláště 191 131 

Tab. 10 Cena pláště 

 

Nákladová kalkulace rámu 

 Kč/jedn  

Původní rám 529 449 Úspora 28,4 % 

164 241 Kč Inovace rámu 365 208 

Tab. 11 Cena pláště 

 

Nákladová kalkulace kompletního stroje 

NK 2015 
Prodejní 

cena (Kč)  
zisk v % zisk (Kč) KP v % KP (Kč) 

STU – 122 1 373 381 25,85 % 355 019 55,64 764 179 

Úspora 21,2 % 292 358     

STU – 122 inovace 1 081 024 25,85 % 279 444 56,76 613 547 

Tab. 12 Nákladová kalkulace stroje STU – 122 
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NK  –   Nákladová kalkulace 

KP –  Krycí příspěvek(rozdíl mezi cenou a variabilními náklady) 

 

Celkově jsem splnil počáteční požadavky firmy na cenovou úsporu. 

 

Mým úkolem v rámci ekonomiky stroje bylo také snížení provozních nákladů 

s předpokladem úspory 5 až 15 % elektrické energie s možností zvýšení průtočné 

kapacity okolo 10 %. Při zkouškách ve firemní zkušebně se prokázalo snížení příkonu 

motoru o 9 % za zvýšení průtokové kapacity o 15 %, což značně převýšilo 

předpokládanou mez možnosti průtoku. 

Tyto výsledky jsou pro firmu doposud nejlepšími ze všech zkoušených rotorů pro 

jemné třídění.  

  

Servisní náklady: 

 Firma Papcel zařazuje do dodávky i nabídku základních náhradních dílů, které 

jsou v průběhu životnosti stroje nejvíce měněny. Jiné tolik nenamáhané díly není nutné 

servisovat díky jejich jednoduchosti.  

Nákladová kalkulace náhradních dílů 

Součást Interval výměny Cena součásti (Kč) 

Řemen (5 ks) dle stavu 3 015 

Ucpávková šňůra max. po 8 měsících dle pořizované délky 

Ložisko (2 ks) dle stavu 4 278 

Síto (1 ks) dle stavu 268 390 

Tab. 13 Ceny ND 

Servisní interval řemenů není pevně stanoven, stejně tak jako ložisek či síta. 

Pravidelně každé 3 měsíce by měla být prováděna celková kontrola a vyčištění stroje, 

kdy probíhá kontrola opotřebení síta, stavu řemene a jeho napnutí. Obvyklá výdrž síta 

se stanovuje na 40 měsíců, závisí však na přesném usazení rotoru, kdy musí být 

dodržena daná mezera mezi lopatkou a sítem s maximální odchylkou ± 0,3 mm a také 

na typu prostupující látky strojem (jak moc je látka zbavena pevných částic). 
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Vzhledem k pořizovací ceně síta se nedodržení pokynů k provozu značně prodraží.  

Ložiska jsou předimenzována pro spolehlivý provoz v rámci desítek let, avšak musí být 

pravidelně mazána v intervalu 14 dnů. Riziko poškození vzniká při nedostatečném 

mazání či průniku vlhkosti do ložiskového tělesa. 
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6. ZÁVĚR 

 

Bakalářská práce byla zaměřena na vývoj náhrady technologického zařízení pro 

třídění vstupní papírové suroviny v papírenských linkách přípravny látky. Mým hlavním 

úkolem bylo zkonstruování nového stroje a jeho částečný výpočet u nepřevzatých 

komponent z předchozích strojů stejného typu. V průběhu práce jsem konstrukční 

postup konzultoval s konstruktéry a technology firmy. Po výsledné kalkulaci 

inovovaného pláště a rámu se prokázalo velkých úspor týkajících se materiálové 

náročnosti a snížení tvářecích, svařovacích a obráběcích úkonů ve výrobě. 

Další důležitou změnou prošly dva rotory stroje. Hlavními cíli provedené inovace 

bylo snížení spotřeby elektrické energie, zvýšení průtočné kapacity a v neposlední řadě 

také eliminace zachycování smotků nečistot na rotoru. Rotory byly zkoušeny pro 

technologii hrubého třídění, následně pro technologii jemného třídění. Nový design se 

týká především nového tvaru lopatek označených „Wing“. Součástí prvních testů bylo 

vyhodnocení energetické náročnosti lopatek, což bylo potvrzeno nižší energetickou 

spotřebou vlivem snížení profilu lopatky. Dalším krokem ve vývoji nových lopatek pro 

technologii jemného třídění byla změna geometrie hrany křídla. Tato změna přinesla 

snížení tlakového impulzu namáhajícího síto třídiče (riziko poškození síta) při 

současném zachování technologických a výkonových parametrů. Zkoušky na firemní 

zkušebně jednoznačně potvrdily splnění daných cílů a bylo rozhodnuto aplikovat nové 

rotory na všechny výrobní řady tlakových třídičů.  

Vývoj tohoto stroje přinesl nové zkušenosti v oblasti třídění papírenské látky, 

zlepšení parametrů a udržení cenové výhody na trhu, jež je nejdůležitějším faktorem pro 

odbyt a zisk firmy. 

V závislosti na návrhu STU – 122 mi byl přidělen firmou Papcel vývoj stejného 

typu stroje, avšak několikanásobně většího STU – 622. Nyní je tento stroj ve fázi 

modelového finišování.  
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