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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

MAREŠ, P. Zařízení na separaci oleje od kovového odpadu: Diplomová práce. 

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

strojů a konstruování, 2012, 94 s. Vedoucí práce: Fries, J. 

Diplomová práce se zabývá problematikou separace kovového materiálu od 

maziva za účelem snížení výrobních nákladů a jeho ekologické likvidace. Úvodní část 

práce obsahuje rešerši známých separačních metod dělených dle fází, po nichž je 

vybrána ta nejvhodnější. Následuje přehled zařízení dostupných na trhu pro zvolenou 

metodu separace. V další části přichází na řadu samotný návrh zařízení, začínající 

výběrem nejvhodnějšího konceptu, který je dále rozvíjen do detailů. V poslední části 

práce autor provede ekonomický rozbor jím navrženého zařízení a porovná ho 

s některým z dostupných na trhu. Vyhodnocení tohoto porovnání je zároveň závěrem 

diplomové práce. 

 

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

MAREŠ, P. Equipment for oil separating from a metal scrap: Master Thesis. 

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

Engineering, Department of production machines and design, 2012, 94 s. Thesis 

head: Fries, J. 

This Master thesis focuses on problem of separation of metal chips from grease 

to reduce production costs and their environmental disposal. The introduction of the 

work deals with search of the familiar separation methods which are divided by 

phases. After that the best is chosen. This is followed by an overview of the available 

machineries suitable for the particular separation methods. The next part of this work 

concerns the design of the machinery, beginning with a selection of the best concept 

which is elaborated more into a detail later on. The last part of the work deals with an 

economic analysis of the designed machinery which is compared with what is 

available on the market. The evaluation of this comparison is also the end of Master 

thesis. 
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Seznam použitých zkratek, symbolů a veličin 

 

A       - součinitel minimálního zatížení ložiska 

C        - dynamická únosnost ložiska 

          - statická únosnost ložiska 

D  [mm]  - vnější průměr ložiska 

         - vnitřní průměr bubnu 

         - kinetická energie rotujícího tělesa 

         - síla působící na vnější stranu náboje 

            - minimální axiální zatížení působící na ložisko 

Fbz       - tíhová síla působící na koš 

         - teoretická dostředivá síla 

         - tíhová síla působící na ložisko 

          - tíhová síla působící na nosnou trubku 

         - odstředivá síla působící na bočnici koše 

          - skutečná odstředivá síla 

          - teoretická odstředivá síla 

          - velikost odstředivé síly ždímačky 

          - radiální zatížení působící na ložisko 

H  [mm]  - výška ložiska 

             - moment setrvačnosti plně zatíženého bubnu 

            - celkový moment setrvačnosti 

            - moment setrvačnosti koše 

            - moment setrvačnosti spojky 

Mjm        - jmenovitý krouticí moment motoru 

           - minimální krouticí moment nutný ke zrychlení na  

      maximální otáčky 

          - nominální krouticí moment působící na spojku 

        - výkon potřebný ke zrychlení 

          - nominální výkon motoru 

          - mezní únavové zatížení 

             - skutečné množství odpadu vyprodukovaného lisem za  

         hodinu 

             - teoretické množství odpadu vyprodukované za hodinu 
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         - poloměr bubnu 

           - mez kluzu materiálu 

           - mez kluzu obruče 

           - mez kluzu koše 

         - vzdálenost bočnice od středu koše (poloměr) 

         - poloměr bubnu ždímačky 

           - plocha přední stěny odpadu v případě zanedbání otvorů 

           - skutečná plocha přední stěny odpadu 

           - nominální krouticí moment přenášený spojkou 

             - špičkový krouticí moment působící na spojku 

           - špičkový krouticí moment motoru 

           - skutečný objem odpadu 

        - práce při zrychlení 

        ⁄   - dostředivé zrychlení 

   [mm]  - šířka pera 

   [mm]  - průměr hřídele 

           - gravitační zrychlení 

        - koeficient charakteru zatěžování 

          - bezpečnost trubky 

         - bezpečnost obruče na koši 

         - minimální dovolená bezpečnost koše 

   [mm]  - délka pera 

l’  [mm]  - délka přímé části boku pera 

     [mm]  - minimální délka pera 

          - hmotnost plně zatíženého bubnu 

           - hmotnost bočnice 

          - odhad hmotnosti elektrického kladkostroje 

         - hmotnost koše 

          - reálná hmotnost působící na ložisko při rozběhu 

            - minimální přípustná hmotnost působící na ložisko 

             - maximální hmotnost jednoho kusu odpadu 

          - teoretická maximální hmotnost jednoho kusu odpadu 

          - skutečná hmotnost jednoho kusu odpadu 

          - hmotnost spojky 
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            - maximální hmotnost vsázky pro jeden pracovní cyklus 

            - maximální hmotnost vsázky ždímačky 

            - teoretické otáčky motoru 

            - skutečné otáčky motoru 

               -                                             

            - otáčky ždímačky 

p1         - tlak působící na vnitřní stranu náboje (v drážce) 

p2         - tlak působící na vnější stranu náboje 

             - dovolený tlak pro náboj ze slitiny hliníku 

            - dovolený tlak pro ocelový náboj 

    [mm]  - výška pera v drážce 

    [mm]  - výška pera nad drážkou 

            - doba potřebná k naložení vsázky do bubnu 

            - doba potřebná k procesu odstřeďování 

            - doba potřebná k vyložení bubnu a jeho vrácení zpět pomocí  

        kladkostroje 

          - čas jednoho pracovního cyklu 

         - maximální počet pracovních cyklů za hodinu 

         - čas nutný ke zrychlení na maximální otáčky 

     [mm]  - výška bubnu od horní plochy ložiska 

    [mm]  - výška od ložiska ke vzduchové pružině 

      [mm]  - maximální odchylka v daném směru 

     [mm]  - maximální odchylka v daném směru 

    [mm]  - vzdálenost ramene od středové osy odstředivky 

    [mm]  - maximální možná výchylka bubnu od středu koše 

   [mm]  - maximální hodnota deformace získaná MKP 

        - maximální přípustný úhel naklopení ložiska 

      [mm]  - maximální výchylka po redukci délky ramene hodnotu y1 

Ø  [mm]  - průměr 

π       - Ludolfovo číslo  

            - hustota oceli 

               - redukované napětí nosné trubky dle HMH 

              - redukované napětí koše dle HMH 

            - teoretická úhlová rychlost bubnu 
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1. Úvod 

Tuto diplomovou práci zadala společnost fortell s.r.o. (obrázek 1.1), sídlící 

v Pardubickém kraji, konkrétně v Lanškrouně. Tato firma vznikla v roce 1995 a 

v dnešní době se zabývá vývojem a konstrukcí nástrojů, vstřikovacími formami, 

vstřikováním plastů a také lisovacími nástroji a lisováním kovů. 

Kovové díly jsou lisovány z mnoha materiálů, jako jsou ocel (včetně nerezové 

oceli), mosaz, bronz, měď a hliník. Základem jsou svitky těchto materiálů různých 

rozměrů, ze kterých se následně lisují výlisky pomocí excentrických lisů, nebo 

lisovacích automatů o lisovací síle 10 až 160 tun. 

Lisování výlisků z nerezové oceli vyžaduje velmi vysokou přesnost. Při 

lisování plech postupně vystřihuje jednotlivé díry a tvary po krocích tak, že ocelový 

pás je pomocí podavače 

krokově posouván do 

nástroje a ten do něj 

postupně vystřihuje 

jednotlivé otvory (obr. 1.2), 

přičemž na konci vypadne 

hotový výlisek a také 

odpad (separovaně). Během 

lisování je matrice omílána 

speciálním mazivem. 

Obrázek 1.1 - fortell s.r.o. - [17] 

Obrázek 1.2 - Střižný nástroj - [17] 
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Pokud by během tohoto procesu bylo oleje málo, nebo by byla matrice suchá, došlo by 

po několika krocích k jejímu zadření do ocelového pásu. Pokud by oleje bylo naopak 

hodně, část z něj by neměla kam odtékat a snižovalo by to přesnost výroby. Proto je 

nutné oplachování matrice stanoveným množstvím oleje (40 l/min). Do trysek, které 

toto provádějí, je olej vháněn čerpadlem po přefiltrování z uzavřeného okruhu (olejové 

vany). Část tohoto oleje poté ulpívá nejen na výliscích, ale také na samotném odpadu. 

Doposud tuto problematiku firma neřešila a prodávala odpad i s olejem, což pro 

výkupce znamená složitější proces při recyklaci materiálu a reaguje na to samozřejmě 

nižší výkupní cenou. Firma ale zejména přichází o samotné mazivo z odpadu, což je 

pro ni prioritou. V současné době činí tato ztráta přibližně 20 000 kč/měsíc. 
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2. Cíl práce a přístup k jejímu řešení 

Cílem této práce je navrhnout pro firmu fortell s.r.o. vhodné zařízení na 

separaci kovového odpadu od oleje dle zadaných požadavků.  Výsledkem práce může 

být také zařízení již dostupné na trhu – například bude-li toto zařízení výhodnější 

z ekonomického hlediska, či jiných hledisek, stanovených firmou. 

Prvním krokem bude tedy analýza metod separace, jejich následné 

vyhodnocení a výběr nejvhodnější metody dělení pevné a kapalné fáze. V závislosti na 

výsledku této analýzy dále provedu rešerši zařízení dostupných na trhu. Dalším 

krokem bude již návrh samotného zařízení, splňujícího požadavky zadaní. Náplní 

tohoto návrhu budou nejdůležitější kontroly jednotlivých součástí a celkový návrh 

tvaru a rozměrů v některém modelovacím 3D softwaru. Poté provedu ekonomický 

rozbor mnou navrženého zařízení a porovnám ho se zařízením obsaženým v rešerši či 

na trhu.  

Výsledek tohoto srovnání zhodnotí firma, která následně rozhodne co je v jejím 

zájmu nejvýhodnější, což bude zároveň závěrem mé diplomové práce. 
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3. Parametry a charakteristika separovaných fází 

Jak již bylo řečeno v úvodu, lisování probíhá pod optimálním množstvím oleje o viskozitě 

40 mm
2
/s, kdy pás o jakosti 1.4306 krokově zajíždí pod lis s nástrojem a během každého 

kroku provede jednu z operací lisování (obrázek 1.2, 3.1). Jeden krok v tomto případě také 

znamená jeden kus odpadu a tři kusy dílů na jeho výstupní straně. 

Dílem je kruhová součást o průměru 7,31 mm a tloušťce 2,75 mm (obrázek 3.3). Odpad 

vznikne ustřižením části na obrázku 3.1 zcela vpravo. Jeho rozměry po ustřižení jsou 29,14 

x 9 mm. Tloušťka je 2,75 mm stejně jako tloušťka pásu vstupujícího do nástroje v lisu. 

Tvar ústřižku odpadu je na obrázku 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.1 - Nástřih 

Obrázek 3.3 - Výsledný díl při lisování 

Obrázek 3.2 - Odpad z lisování 
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4. Výběr nejvhodnější metody separace 

Separace vznikla z nutnosti dělení směsí na jednotlivé látky. Směs je jakákoliv 

látka, která obsahuje dvě nebo více složek. Tyto složky mohou být pevného, 

kapalného, ale i plynného skupenství. Separace je tedy potom proces, při kterém se 

tyto jednotlivé složky směsi oddělují, čímž získáme potřebnou látku. Zbývající části se 

poté odloučí ve formě odpadu. 

Samozřejmě, že účinnost separace závisí z technologického hlediska na tom, 

jakou látku z dané směsi potřebujeme odseparovat. Jednou z hlavních zásad pro 

separování je rozdílnost jednotlivých složek. Pomocí této rozdílnosti poté můžeme 

navrhnout ideální mechanismus, kterým se separace provede tak, aby byla její 

efektivita co možná nejvyšší. 

 

4.1. Dělení metod separace 

K výběru vhodné metody separace bude nutné nejdříve její rozdělení a popis 

základních pojmů. Dělení je velmi rozsáhlé, proto se zaměřím pouze na tu část, která 

bude předmětem této práce, což je separace tuhé a kapalné látky. Následně vysvětlím 

také některé základní pojmy a stručně popíši jednotlivé položky na obrázku 4.1. 

Separaci tedy dělíme podle druhů směsí. Heterogenní směsi separujeme dle 

skupenství látek. V mém případě se jedná kombinaci tuhé látky a kapaliny. Při této 

kombinaci využíváme zejména charakteristických vlastností jednotlivých látek, což 

jsou vlastnosti chemické, fyzikálně mechanické, případně jejich kombinace. Pro tyto 

směsi využíváme následujících separačních metod: centrifugace, filtrace, srážení, 

elektrodepozice, loužení, dekantace, krystalizace a sedimentace. Každá z těchto metod 

je v praxi využitelná pro jiné podmínky. Pro výběr správné separační metody je nutné 

znát základní mechanismy těchto procesů. [11] 
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Základní pojmy: 

Látka je hmota skládající se z částic (atomy, molekuly, ionty). Základní 

jednotkou látky je atom nebo iont. Při sloučení více atomů dohromady vznikne 

molekula. Molekulami je tvořena většina látek. 

Separace 

Heterogenní 
směsi 

plyn - plyn plyn - kapalina 
plyn - tuhá 

látka 
kapalina - tuhá 

látka 

Chemické, 
Fyzikálně - 
mechanické 

Loužení 

Flotace 

Elektrodepozice 

Krystalizece 

Sedimentace 

Dekantace 

Filtrace 

Centrifugace Srážení 

kapalina - kapalina 

Koloidní směsi 
Homogenní 

směsi 

Obrázek 4.1 - Dělení metod separace dle druhu fází 
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Směs vznikne mechanickým smícháním chemických látek, tzn. prvků nebo 

sloučenin. Je tedy tvořena dvěma, nebo i více složkami. Lze ji rozdělit chemickými, 

nebo fyzikálně mechanickými pochody.  

Heterogenní (různorodá) směs nemá definované složení, avšak obsahuje 

rozptýlené částice větší než 10
-7

 m – lze v jejím objemu identifikovat jednotlivé látky.  

Suspenze je druh heterogenní směsi, skládající se z pevné látky a kapaliny. 

Jejím charakteristickým znakem je, že dochází k samovolnému a pomalému oddělení 

jednotlivých složek směsi (např. sedimentace). 

Koloidní směs obsahuje rozptýlené částice o velikosti 10
-7

 – 10
-9

 m. Svými 

vlastnostmi se tedy řadí mezi heterogenní a homogenní směs. Jedná se o emulze (olej 

ve vodě), gely (bublinky plynu v pevné látce), koloidní roztoky nebo aerosoly (mlha, 

dým nebo kouř). 

Homogenní (stejnorodá) směs má definované složení a vlastnosti v celém svém 

objemu. Obsahuje částice menší než 10
-9

 m. Typickým příkladem takové směsi je 

například roztok. Roztoky dělíme dle skupenství na pevné, kapalné a plynné. 

 

 

 

 

 

 

 

Směsi 

Heterogenní 

Suspenze 

Pěna 

Koloidní 

Emulze 
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Dým 

Kouř 

Gel 
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Homogenní 
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Obrázek 4.2 - Dělení směsí 
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4.2. Chemické metody separace 

U chemických metod separace se využívá pochodů, jako chemické reakce, 

dělení na iontové úrovni aj. Nelze jednoznačně říci, že se jedná pouze a výhradně o 

chemický proces. Separace se děje jak za pomoci chemie, tak fyziky. Lze však 

konstatovat, že chemické procesy zde mají majoritní podíl na separaci. 

 

Srážení 

Při srážení se z roztoku vylučuje pevná látka za použití jiných činidel. Tato 

metoda se využívá zejména v potravinářském průmyslu a samotný proces srážení je 

také znám ze zdravotnictví. 

 

Loužení 

Při této metodě se jednotlivé složky rozpouští v kapalině, ve které jsou 

rozpustné. Touto kapalinou mohou být různé roztoky na bázi vody, ale také hydroxidy, 

kyseliny, aj. Cílem je převést složky chemickou reakcí na koncentrovaný roztok, z nějž 

se jednotlivé látky získávají srážením nebo krystalizací. Nevýhodou je, že před operací 

je třeba složky jemně rozemlít (velikost zrn menší než 0,1 mm), což je značně 

energeticky a technologicky náročné a nákladné. Proto se tato metoda moc nevyužívá. 

 

Flotace 

Tento proces je založen na 

rozdílné smáčivosti složek směsi ve 

vodě. Za přítomnosti vzduchových 

bublin se ve flotátoru vytvářejí hydrofilní 

(snadno smáčitelné) a hydrofobní (těžko 

smáčitelné) částice. Doba zdržení směsi 

ve flotátoru závisí na jejím druhu, avšak 

zpravidla je to 5 – 60 minut (uhlí – ruda). 

Důležitá je velikost zrn materiálu, která by měla být mezi 0,1 až 0,4 mm. 

Obrázek 4.3 - Proces flotace  - [21] 
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Elektrodepozice 

Tato metoda se nejčastěji používá pro oddělování kationtů. Separace probíhá 

pouze tehdy, jsou-li oddělované ionty vylučované při dostatečně rozdílném napětí, 

které se vkládá na elektrody. 

 

Sedimentace 

Je jednou z nejdůležitějších metod 

pro separaci pevných a kapalných částic. 

Pracuje za pomoci gravitace, při níž dochází 

k usazování částic. Velkou roli zde hraje 

rozdíl hustot jednotlivých částic, ale také 

jejich velikost a tvar. Těžší částice se usazují 

na dně a lehčí naopak stoupají vzhůru. 

Pracovním prostředím je zde buď kapalina, 

nebo plyn. Nevýhodou je dlouhá doba tohoto procesu. 

 

Krystalizace 

Je nejdůležitější metodou čištění tuhých látek. Při tomto procesu vzniká za 

pomoci jednoduchých operací čistá krystalická látka. Znečištěná látka se rozpustí 

v optimálním množství rozpouštědla, mechanické nečistoty se odfiltrují a rozpuštěná 

látka se poté přivede ke krystalizaci. 

 

 

Dekantace 

Je to jednoduchá metoda, určená k oddělování tuhé fáze od kapalné. Tuhá látka 

se nechá usadit na dně nádoby a čirá kapalina se poté opatrně odlije nebo odsaje, 

zatímco pevná látka zůstane usazená na dně nádoby. Tato metoda je ale časově 

náročná. 

Obrázek 4.4 - Sedimentace 
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4.3. Fyzikálně – mechanické metody separace 

Hlavním kritériem pro separaci je velikost, tvar a hustota separovaných částic. 

Ani zde ovšem nelze jednoznačně říci, že je tento separační proces výhradně fyzikálně 

– mechanický. Platí tedy, že se během procesu vyskytují i chemické vazby, ty fyzikální 

zde ovšem převládají. 

 

Centrifugace 

Je proces, při kterém k vzájemnému oddělení dvou složek (tuhé a kapalné fáze) 

využíváme odstředivé síly. Tento proces lze tedy nazývat také jako odstřeďování, které 

je závislé na rozdílu hustot jednotlivých složek, na odstředivé síle, která je úměrná 

frekvenci otáčení, a na poloměru otáčení. Díky rozdílné hustotě obou fází v suspenzi 

potom odstředivá síla způsobí, že se jednotlivé složky směsi vzájemně oddělí. 

Odstřeďování se využívá tehdy, kdy 

částice v suspenzi sedimentují příliš 

dlouhou dobu, případně vůbec. 

Centrifugací lze také k sedimentaci 

napomáhat. Rychlost sedimentace 

závisí vedle odstředivé síly také na 

rozdílu hustot a faktoru tření. Ke 

vzniku odstředivé síly využíváme 

odstředivky, centrifugy, atd. Tato 

metoda se využívá hojně například ve 

zdravotnictví, ale také právě ve 

strojírenství. 

 

Filtrace 

Je jednou ze základních metod separace pevné a kapalné fáze. Je to tedy 

oddělování směsí dvou fází pomocí propustného materiálu (textilie, filtrační papír, síta, 

apod.), kterým prochází pouze jedna z obou fází. Filtrace se používá zejména při 

separování suspenze, která obsahuje částice o velikosti do 10
-5

 m. Pokud jsou částice 

menší, označuje se filtrační proces jako membránový, při němž se využívá speciální 

Obrázek 4.5 - Princip centrifugace 
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mikroporézní filtrační materiál. Tato metoda se běžně používá ve všech průmyslových 

odvětvích či při laboratorních operacích.  

Pozn.: neoznačené čerpáno z [18] 

 

4.4. Shrnutí metod a výsledné řešení 

V předchozích podkapitolách jsme si tedy probrali dnešní možnosti separace 

materiálů na bázi tuhých a kapalných fází. Většina z nich se obvykle používá zejména 

pro čištění kapaliny od drobných, nebo i mikroskopických částic. Na první pohled se 

tedy zdá, že pro danou problematiku této diplomové práce nejsou vhodné. U některých 

tomu tak skutečně je. Ale nachází se mezi nimi i metody, které by zajisté šli 

„naroubovat“ i pro větší měřítko, tj. pro situace, kdy je potřeba odseparovat kapalinu 

od částic o velikosti řádově 10
-2

 m.  

Proto se pokusím shrnout všechny tyto metody a vyzdvihnout ty, které by byli 

pro danou problematiku separace vhodné. Z nich následně vyberu nevhodnější metodu, 

případně kombinaci více metod, kterou se budu zabývat po zbytek této práce a pro 

kterou navrhnu separační zařízení vhodné pro podmínky zadání práce. 

 

4.4.1. Chemické metody 

- srážení je pro separaci nerezové oceli a oleje naprosto nevhodné (neproveditelné) 

- při loužení je třeba materiál rozemlít na velmi malé části, což je technologicky i 

ekonomicky velmi náročné. Navíc práce s kyselinami není bezpečná. 

- flotace trpí stejnou nevýhodou jako loužení, tedy nutnost rozemletí na malé části. 

Další nevýhodou by byla velmi dlouhá doba separace z důvodu vysoké hustoty 

oceli. 

-  elektrodepozice je metoda zaměřená na mikroskopické částice – nevhodná 

- sedimentace by zde byla částečně použitelná. Abych si její použitelnost ověřil, 

udělal jsem experiment. Jeho výsledek je na obrázku 4.6. 
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Sedimentace probíhala ve vodě o 

teplotě 21°C a poté také při 52°C po 

dobu přibližně 4 hodin. Přesto, že 

olej (červené skvrny) by měl být 

lehčí než voda, nedošlo k jeho 

uvolnění na hladinu a zůstal na 

odpadu spolu se vzduchovými 

bublinami. Rozdíl hustot asi 100 – 

200 kg/m
3
 zřejmě nebyl pro separaci 

dostatečný.  

Další variantou by bylo, kdyby olej 

odkapával z odpadu přes síto 

(mediem by zde byl vzduch). 

Nevýhodou tohoto řešení je ale 

velmi nízká účinnost, přibližně 10% 

oleje z celkového objemu ulpělého 

na odpadu, a také dlouhá doba separace. 

 

  

- krystalizace není vhodná z technologického hlediska. 

- dekantace má stejné nevýhody jako sedimentace z hlediska doby separace, zde by 

navíc dělení muselo proběhnout v mediu těžším než samotný olej (např. voda), aby 

došlo k jeho stoupání na hladinu, což výše provedený experiment nepotvrdil 

(obrázek 4.6). 

 

4.4.2. Fyzikálně mechanické metody 

- filtrace je nevhodná zejména kvůli poměru fází suspenze a velikosti pevných 

částic. Filtrace je totiž určena pro zachytávání minoritního podílu pevných částic a 

propouštění majoritního podílu kapaliny. V dané problematice je tomu ale naopak. 

Pevných částic (ocelový odpad) je mnohem více než kapaliny, která na něm ulpívá. 

Proto ani tato metoda není pro řešení vhodná. 

- centrifugace je proces založený na rozdílu hustot jednotlivých suspenzí. Čím je 

tento rozdíl větší, tím je odstřeďování snazší. Další výhodou je, že při použití 

Obrázek 4.6 - Výsledek experimentu 
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správné technologie, nezáleží na velikosti pevných částic při separaci, což byl 

v mnoha předchozích případech kámen úrazu. Navíc se touto metodou vyhneme 

manipulaci s chemickými látkami, kyselinami, rozpouštědly, apod. což bude 

vhodnější a bezpečnější jak pro případnou obsluhu, tak celkově pro životní 

prostředí. Tato metoda se tedy jeví jako nejlepší. 

 

Proto volím jako nejvhodnější metodu odstřeďování (centrifugace). 
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5. Obecný přehled 

Na trhu se dnes nachází množství specializovaných společností, které se touto 

problematikou intenzivně zabývají a nabízejí firmám svoje produkty a řešení. Dříve 

možná specifický problém. Dnes se ale tímto odvětvím již zabývá stále početnější 

skupina společností. Důvodem je kromě snížení ztrát zejména honba firem za lepšími 

certifikáty jako ISO 14 000 apod. a tím přilákání dalších, jinak nedosažitelných 

zákazníků. Zkrátka ekologická řešení se stávají trendem a počet specializovaných 

firem v tomto odvětví stále roste. Ovšem ekologická a efektivní řešení často stojí 

několikanásobně více, než se firmám vyplatí. Což je případ fortellu s.r.o., ale i 

mnohých dalších menších společností. Je to pochopitelně nejsnazší cesta, najmout si 

firmu, která za Vás tento problém bez starostí vyřeší. Ovšem tyto společnosti se 

zabývají komplexním řešením a jejich výrobky jsou obvykle co možná 

nejuniverzálnější, aby našli cestu k co nejširšímu spektru zákazníků a zvýšily tak své 

zisky. Fortell s.r.o. navíc neprodukuje takové množství odpadu, aby mu tento způsob 

řešení stál za investici. Další nevýhodou je, že se v podstatě jedná zejména o jeden 

druh odpadu, který firma potřebuje takto zpracovat, tudíž by pro ni bylo ideální nechat 

si takové zařízení vyrobit specializovanou firmou na zakázku dle svých požadavků, 

což by se opět velmi prodražilo.  

Úkolem je zkrátka navrhnout, případně najít a doporučit firmě takové řešení, 

které se ji z hlediska aktuálních ztrát na mazivu vyplatí. Proto zde uvedu přehled 

nejpoužívanějších odstředivek pro separaci kovového odpadu od oleje, nabízených 

specializovanými firmami a dostupných na trhu. Zároveň se pokusím nastínit také cenu 

Obrázek 5.1 - Hala lisovny kovů fortell s.r.o. - [17] 
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některých komplexních řešení, nabízených těmito firmami, zejména kvůli lepší 

orientaci v sortimentu a jejich případným porovnání z ekonomického hlediska. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Rozbor trhu a princip funkce odstředivek 

Jak sem již zmínil v hlavní části této kapitoly, specializovaných firem je velké 

množství, proto uvedu ty nejznámější s ohledem na náročnost obsluhy. 

 

5.1.1. Manuální odstředivky 

Odpad se nasype v dovoleném množství do bubnu odstředivky. Po zavření víka 

a zapnutí stroje se začne mazivo od materiálu odlučovat pomocí odstředivé filtrace 

přes perforace bubnu. Po zastavení odstředivky a otevření víka se buben ručně, či za 

pomoci kladkostroje vyjme, přemístí nad kontejner a jeho obsah se vyprázdní 

překlopením. Tyto typy odstředivek jsou nejvíce rozšířené, zvláště v menších a 

středních strojírenských podnicích. Jejich hlavní předností je, že jsou schopné 

zpracovat všechny typy a velikosti odpadních třísek bez potřeby předešlého drcení. 

Nevýhodou je naopak nutná asistence obsluhy (plnění, manipulace a vyprazdňování 

bubnu). 

  

 

Odstředivky  

Manuální Automatické Kontinuální 

Obrázek 5.2 - Dělení odstředivek 
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Tabulka 5.1 – Parametry Rousselet SA 50 

Rousselet SA 50 - [12] 

Buben Odstředivka 

Ø  Výška Obsah Max. náplň  Výkon Otáčky Hmotnost  

[mm]  [mm]  [l] [kg]  [kW]  [min-1] [kg] 

475 280 28 60 1,1 750 300 

 

Tabulka 5.2 – Parametry Lanner ME41 

Lanner ME41 - [9] 

Buben Odstředivka 

Ø  Výška Obsah Max. náplň  Výkon Otáčky Hmotnost  

[mm]  [mm]  [l] [kg]  [kW]  [min-1] [kg] 

400 300 35 50 2,2 980 - 

 

Tabulka 5.3 – Parametry POLAR C4 

Steimel POLAR C 4 - [14] 

Buben Odstředivka 

Ø  Výška Obsah Max. náplň  Výkon Otáčky Hmotnost  

[mm]  [mm]  [l] [kg]  [kW]  [min-1] [kg] 

400 260 25 50 2,25 980 320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 5.3 – Rousselet SA50 - 

[12] 
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Všechny tyto odstředivky pracují na stejném principu. Liší se pouze parametry, 

konstrukcí bubnu v závislosti na požadavcích zákazníka (s výklopným bubnem, 

s otevíracím dnem bubnu, …) a volitelným příslušenstvím, jako je horkovzdušný 

ventilátor, oplachovací zařízení, apod. 

Cena manuálních odstředivek závisí na konkrétním výrobci, poskytnutých 

službách, příslušenství a dalších aspektech. Zpravidla ale tyto odstředivky začínají asi 

na 200 000 – 300 000 kč (bez veškerého doplňkového příslušenství). 

 

5.1.2. Automatické odstředivky 

Automatické plnění třísek do 

fixního bubnu s automatickým 

vyprazdňováním. Plnění je realizováno 

vozíkovým či korečkovým dopravníkem 

za pomalé rotace bubnu z důvodu 

rovnoměrného rozložení materiálu. Poté 

jsou otáčky zvýšeny na maximální 

hodnotu, přičemž dobu odstřeďování lze 

nastavit časovým spínačem. Na konci 

cyklu je buben zastaven reverzní brzdou, 

otevře se jeho spodní část, čímž dojde 

k vyprázdnění bubnu skrze výsypný žlab. 

K úplnému vyprázdnění bubnu i žlabu 

dopomáhá vibrační zařízení. 

 

 

Tabulka 5.4 – Parametry TA 50 VO 

Rousselet TA 50 VO - [12] 

Buben Odstředivka 

Ø  Výška Obsah Max. náplň  Výkon Otáčky Hmotnost  

[mm]  [mm]  [l] [kg]  [kW]  [min-1] [kg] 

500 - 65 - 2,3 750 850 

 

Obrázek 5.4 - Rousselet TA 50 VO - [12] 
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5.1.3. Kontinuální odstředivky 

Principem je kontinuální plnění třísek do fixního bubnu s kontinuálním 

vyprazdňováním (obrázek 5.5). Odstřeďování funguje stejným způsobem (vyjma  

Rousselet SCPC 50 C), jen zde není materiál odstřeďován v intervalech, ale 

kontinuálně (plynule, nepřetržitě), jak vyplývá z názvu. Odpad tedy plynule padá do 

bubnu (bod 1) rotujícího vysokou rychlostí a působením odstředivé síly je tlačen na 

jeho obvod a postupně vytlačován nahoru směrem k sítu (bod 2). V tomto místě 

dochází k oddělování maziva od pevných částic. Odpad zbavený maziva putuje dále 

k hornímu okraji, kde postupně vypadává na okraj vnějšího pláště a následně směrem 

dolů do přistaveného kontejneru (bod 3). Odstředěná kapalina (bod 4) vtéká do nádrže, 

odkud může být ihned přečerpána k dalšímu využití.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odstředivka Rousselet SCPC 50 C pracuje na modifikovaném principu. Ten 

spočívá v tom, že dno bubnu je zde navrženo jako jakýsi posuvný talíř s hydraulickým 

ovládáním. Tento talíř se pohybuje v jedné ose nahoru a dolů dle nastavených otáček 

bubnu a právě odstřeďovaného odpadu, který je tímto postupně posouván k hornímu 

okraji víka přes mřížku bubnu. Odpad zde tedy není vytlačován jen odstředivou silou, 

ale zejména tímto talířem. Jakmile potom dosáhne okraje bubnu, je vytlačen na vnější 

Obrázek 5.5 - Princip kontinuální odstředivky - [14] 
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plášť, kde dále padá do kontejneru. Mazivo je vyvedeno opět do nádrže, jako u 

ostatních typů. Znázornění principu je na obrázku 5.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 5.5 – Parametry Rousselet SCPC 50 C 

Rousselet SCPC 50 C - [12] 

Odstředivka 

Ø  Výška Průchodnost Výkon Otáčky Hmotnost  

[mm]  [mm] [kg/hod]  [kW]  [min-1] [kg] 

500 300 750 6 1000 1150 

 

Tabulka 5.6 – Parametry LANNER PV40 

LANNER PV40 - [9] 

Odstředivka 

Ø  Výška Průchodnost Výkon Otáčky Hmotnost  

[mm]  [mm] [kg/hod]  [kW]  [min-1] [kg] 

950 910 700 2,2 - 400 

Obrázek 5.6 - Princip SCPC 50 C s posuvným dnem - [12] 

1-plnící násypka; 2-elektrický motor pohonu; 3-posuvný talíř; 

4-buben z klínových profilů; 5-výtok oleje; 6- vyprazdňování 

odstředěného odpadu 
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Tabulka 5.7 – Parametry Steimel Permolex – polar K41 

Steimel Permolex - polar K41 - [14] 

Odstředivka 

Ø  Výška Průchodnost Výkon Otáčky Hmotnost  

[mm]  [mm] [kg/hod]  [kW]  [min-1] [kg] 

943 1350 3900 6,5 1400 700 

 

U těchto odstředivek se rozdíl cen ještě zvyšuje z důvodu složitosti konstrukce 

a nutnosti základního příslušenství (dopravník, drtička, atd.). Orientačně lze říci, že 

cena zařízení tohoto typu začíná na přibližně 1000 000 – 1 500 000 kč. 
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6. Návrh odstředivky 

Nejdříve zhodnotím jednotlivé typy odstředivek a dle zadání firmy vyberu ten 

nejvhodnější. Samotný návrh odstředivky bude probíhat tak, že nejdříve vytvořím 

několik nahrubo vymodelovaných variant, obsahujících zejména základní prvky jako 

pohon, buben, apod. Z těchto se vybere nejvhodnější varianta, kterou následně 

navrhnu, vymodeluji a zkontroluji její kritická místa a prvky.  

 

6.1. Výběr typu odstředivky 

Po výběru nejvhodnější metody separace a rozboru dostupných zařízení, 

používajících tuto metodu vyberu nejvhodnější typ odstředivky (viz. obrázek 5.2). 

Rozhodujícím činitelem zde budou zejména objemové vlastnosti odpadového 

materiálu, jeho množství vyprodukované za jednotku času, prostorová náročnost a 

pochopitelně také přibližná výsledná cena daného zařízení. 

 

Výpočet množství vyprodukovaného odpadu: 

Zadané parametry:   

              

                  

                 

 

Teoretický výpočet dle zadání: 

 

                            (6.1) 

               

                

 

Kde: 

                                                                  

                                           



 - 32 - 

 

                                                           

                          

 

Pomocí studentské verze softwaru Autodesk Inventor 2011 jsem vymodeloval reálný 

kus odpadu a tím získal následující data: 

 

           

           

          

 

Kde: 

                                                                

                                             

                               

 

 

 

 

 

 

Výpočet průchodnosti odpadu: 

- průchodnost je množství materiálu, které je schopné lisem projít za jednotku času 

[m
3
/hod, kg/hod] 

 

                              (6.2) 

                       

                  

 

Obrázek 6.1 - Rozměry odpadu a jeho tvar 
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Kde: 

                                                                       

                                

                                                           

                         

Qor je tedy reálné množství odpadu vyprodukovaného lisem. Dle zadání je to 

ovšem asi 80 kg/hod (Qot), proto budu raději vycházet z teoretické hodnoty dle zadání. 

Z výsledku vyplývá, že kontinuální odstředivka je díky velmi malému množství 

vyprodukovaného odpadu zcela nevhodná, zejména kvůli svojí nízké efektivitě 

vzhledem k potřebám firmy (cca 12%) a velmi vysoké pořizovací ceně. Automatická 

odstředivka je sice méně nákladná, avšak opět vzhledem k vyprodukovanému 

množství je zbytečné a neefektivní stroj automatizovat.  

Optimální bude v tomto případě lidská obsluha a tedy manuální odstředivka. 

Množství odpadu není velké, půjde s ním proto relativně snadno manipulovat, 

odstředivka nebude příliš náročná na prostor ani cenu v porovnání s ostatními typy. 

Proto volím jako nejvhodnější manuální odstředivku. 

 

6.2. Výběr finálního konceptu pro návrh 

Celkem jsem vytvořil tři různé koncepty. Hlavní rozdíl mezi nimi je zejména 

v přenosu krouticího momentu, složitosti, velikosti celého zařízení a s tím i 

pohodlnosti ovládání a manipulace s materiálem. V neposlední řadě bude rozdíl 

nepochybně také v ceně. 

 

6.2.1. Koncept I 

Zde jsem se inspiroval klasickými pračkami, které měli a dodnes některé mají 

přenos momentu řešený skrze řemenový převod. Tento koncept se vyznačuje zejména 

nízkou výškou a poměrně kompaktními rozměry. 
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Mezi nevýhody tohoto konceptu patří nepříliš vhodná ergonomie právě kvůli 

nízké výšce (Obrázek 6.3). Naopak díky tomuto nebude nezbytně nutný kladkostroj 

k manipulaci s bubnem (v případě naplnění např. 15 kilogramy odpadu). Vzhledem 

k tomu, že motor je umístěný na boční straně vnějšího pláště, bude mít zařízení větší 

základnu, čímž bude stabilnější. Řemenový převod je do určité míry pružný, takže 

bude vyrovnávat případné vibrace a nesouososti za běhu stroje. Taktéž je možné 

nastavit specifický převod pro vyšší výkon či otáčky. Naproti tomu bude řemen jistě 

značně namáhán, což by vyžadovalo častější údržbu a servis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.2 – Koncept I a jeho popis 

Obrázek 6.3 – Orientační rozměry konceptu I 
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Obrázek 6.4 – Koncept II a jeho popis 

6.2.2. Koncept II 

Tento se vyznačuje především svojí prostorovou nenáročností z hlediska 

plochy základny. Pohon je v ideálním případě spojen přímo s rotujícím bubnem 

například pomocí pera, případně drážkového spoje a nachází se v ose bubnu. Jako 

ochranu před přetížením by musel být použit elektrický obvod (např. softstartér) 

Ergonomie je zde lepší, především díky výšce (Obrázek 6.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Vzhledem k tomu, že většina popisek je již na obrázku 6.2, budu 

popisovat již pouze nové nebo jakkoliv změněné prvky. 

Nevýhodou je zde nutnost elektrického kladkostroje. Zařízení je příliš vysoké 

na ruční vykládání naloženého bubnu. Díky kladkostroji bude manipulace s obsahem 

pro obsluhu stroje naopak velmi nenáročná. Motor bude napevno spojený s bubnem, 

bude tedy nutné zamezit vibracím, které by se jinak přenášeli na celý vnější plášť. 

Vzhledem k absenci mechanického převodu, nelze takto řídit výkon či otáčky. 

Řešením by mohlo být elektrické zařízení (např. frekvenční měnič), čímž je možné 

otáčky regulovat plynule v závislosti na frekvenci přiváděné do motoru. 
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6.2.3. Koncept III 

Třetí a poslední koncept je od prvního rozdílný především kuželovým soukolím 

namísto řemenového převodu. Dalším rozdílem jsou rozměry zařízení (Obrázek 6.7), 

které se ovšem od konceptu I liší jen minimálně. Díky kuželovému soukolí může být 

motor upevněn klasicky patkově, čímž zabírá méně prostoru na výšku. Kuželové 

soukolí zajišťuje přenos krouticího momentu z pomyslné osy x na osu y, tedy o 90°. 

Díky tomuto přenosu krouticího momentu je také možné nastavit mechanicky určitý 

převod, stejně jako u konceptu I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.5 - Orientační rozměry konceptu II 

Obrázek 6.6 – Koncept III a jeho popis 
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Nevýhodou je zde nutnost více prvků nezbytných chodu zařízení, což zvyšuje 

prostorovou náročnost, ale i nutnost údržby a případný servis. Pokud dojde k náhlému 

rozkmitání bubnu v důsledku jeho nevyváženosti, bude soukolí před jeho zastavením 

pomocí brzdy značně namáháno a mohlo by docházet také k rázům a „očesávání 

zubů“. V opačném případě by musela být celá soustava pevně ukotvena, čímž by zase 

docházelo k rozkmitání či přenosu vibrací do celého zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednotlivé koncepty jsem představil příslušnému zástupci firmy fortell s.r.o., 

projednal s ním všechny klady a zápory každého návrhu a na základě jeho rozhodnutí 

budu tedy pokračovat v návrhu konceptu číslo II. Ten se firmě zamlouvá zejména díky 

své jednoduchosti, ergonomii a minimální ploše základny a také i potencionální 

robustnosti. Dále je pro firmu velmi důležitá pohodlnost obsluhy, ale také výsledná 

cena zařízení. 

Proto bude základem pro detailní návrh koncept číslo II. 

 

Obrázek 6.7 - Orientační rozměry konceptu III 
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6.3. Buben 

Před návrhem samotného bubnu je nutno zvolit maximální množství vsázky. V 

podkapitole 6.1 jsem vypočítal teoretické i skutečné množství odpadu 

vyprodukovaného za hodinu. 

 

Tedy: 

                

                

 

Kde: 

                                                                  

                                                                       

 

Časy operací pro jeden pracovní cyklus: 

 

Naložení vsázky z lisu     t1c = 1 min 

Odstřeďování      t2c = 10 min 

Vyložení bubnu a jeho vrácení pomocí kladkostroje t3c = 5 min 

 

Výpočet doby potřebné pro vykonání jednoho pracovního cyklu: 

 

                          (6.3) 

         

         

 

Kde: 

                                     

 

Pro jeden cyklus volím tedy čas t = 20 minut. 
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Tato hodnota je zvolena s dostatečnou rezervou, neboť optimální hodnota odstřeďování je 

asi 4 minuty. Pokud k tomuto času připočteme ještě start do pracovních otáček a brzdění 

z pracovních otáček na nulu, dostaneme se na hodnotu přibližně 7 minut. 

Výpočet počtu pracovních cyklů za hodinu: 

 

   
  

 
     

   
  

  
 

            

 

Kde: 

                                                  

                                     

 

Do hodiny tedy zařízení zvládne odstředit 3 vsázky. 

 

Výpočet maximální hmotnosti vsázky pro jeden pracovní cyklus: 

 

      
   

  
     

      
    

 
 

              

 

Kde: 

                                                               

                                                                  

                                        

 

                        

(6.5) 

(6.4) 
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Vlastnosti a rozměry bubnu jsou základem pro návrh dalších prvků a 

komponent. Důležitý je zejména průměr bubnu, se kterým roste i odstředivá síla. Lze 

konstatovat, že čím větší bude tato hodnota, tím menší budou nároky na otáčky 

motoru. Naopak ale vzrostou nároky na jeho výkon. Proto jsem se snažil zvolit 

optimální hodnotu, které jsem dále přizpůsobil ostatní komponenty. 

 

 

 

 

 

 

 

Základní rozměry bubnu jsou patrné z obrázku 6.8. Tloušťka stěny je 2 mm, 

zesílené dno má tloušťku 3 mm. Vnitřní průměr je tedy rovných 500 mm. Dno bubnu 

má vypouklý tvar. Materiál se tak snadněji rozprostře do okrajů jak při nasypávání, tak 

při samotném odstřeďování. Po obvodu jsou dále přivařeny 2 háčky pro nakládání a 

vykládání materiálu pomocí elektrické kladky.  

Ačkoliv se rozměry bubnu zdají značně předimenzované, musíme mít na 

paměti, že čím více materiálu se dostane k okraji, tím bude odstřeďování účinnější. Při 

vysokých otáčkách se navíc materiál bude kupit do vertikální polohy připomínající na 

první pohled tvar vodního víru patrný na obrázku 6.9 vpravo dole. Hmotnost nerezové 

oceli je taktéž velmi vysoká, pokud se ovšem v budoucnu firma rozhodne využít toto 

zařízení pro materiál jiných vlastností (hliník aj.), který bude lehčí a bude mít např. 

horší vlastnosti z hlediska sypkosti, může využít taktéž stávající buben. 

Odstředivka bude navrhována pro přibližně 1000 ot/min. Abych mohl později 

vytvořit orientační představu o potřebném výkonu pohonu, musím znát momenty 

setrvačnosti všech součástí, které bude motor pohánět. Proto jsem v softwaru Autodesk 

Obrázek 6.8 - Model bubnu odstředivky 
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Inventor 2011 vytvořil zjednodušený model plně zatíženého bubnu, abych zjistil jeho 

moment setrvačnosti. 

 

Parametry bubnu jsou následující: 

 

                          

                                

         

 

Kde: 

                                   

                                                  

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjednodušení spočívá v zatížení bubnu. Okraj bubnu jsem po obvodu vyplnil 

materiálem simulujícím kovový odpad. Abych se ovšem přiblížil skutečné hmotnosti 

zatížení a přitom zachoval přibližné objemové vlastnosti, rozhodl jsem se snížit 

hustotu a tím váhu vyplněného materiálu tak aby co možná nejvíce odpovídala 

skutečnosti. 

 

Obrázek 6.9 – Simulace 

naplněného bubnu při rotaci 
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6.4. Kontrola velikosti odstředivé síly 

Po návrhu bubnu zkontroluji velikost odstředivé síly, abych se ujistil, že 

rozměry bubnu budou vyhovovat. Jak jsem již zmínil výše, velmi důležitým 

specifikem je průměr na kterém bude materiál rotovat. Dalším velmi důležitým 

parametrem je hmotnost rotujícího tělesa a posledním aspektem zásadně ovlivňujícím 

velikost odstředivé síly jsou jeho otáčky. 

 

Parametry nutné pro výpočet odstředivé síly: 

 

                  

                 

          

               

 

Kde: 

                                                            

                                               

                     

                                     - skutečné otáčky motoru prozatím 

neznám, proto počítám s tabulkovou hodnotou 

  

Odstředivá síla je setrvačná síla, která působí při křivočarém pohybu. Tato síla 

vzniká jako reakce síly dostředivé, kdy se těleso snaží setrvat v přímočarém pohybu.  

 

Výpočet velikosti odstředivé síly odstředivky: 

 

                      
         (

     

  
)
 

    

 

    (
     

  
)         

    (
      

  
) 

(6.6) 
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Obrázek 6.10 – Schéma 

odstředivé síly 

                  

 

           
         

 

          (
      

  
)

 

      

                

 

Kde: 

                                   

                                   

                            ⁄   

                                             

  

 

 

 

 

 

 

 

Nyní je nutné ověřit, zdali je tato síla dostačující k účinnému odstřeďování. Pomocí 

výpočtů by se jednalo o poměrně složitý proces, proto jsem se rozhodl přistoupit 

k experimentu v menším měřítku. Sehnal jsem si tedy malou ždímačku na prádlo, na 

které vyzkouším proces centrifugace. Pokud se bude jevit na tomto zařízení jako 

dostatečně účinná, vypočítám odstředivou sílu na tomto poloměru při jejích otáčkách a 

tuto hodnotu následně porovnám s Fot = 11N. 

Jedná se o klasickou ždímačku na 2 kg prádla značky Romo Fulnek, proto jsem 

se rozhodl experiment provést ve venkovních podmínkách. Do ždímačky jsem vložil 

přibližně 1,8 kg zaolejovaného ocelového odpadu (obrázek 6.11). Ždímací proces nelze 

nijak nastavit. Stroj má pevně nastavenou sekvenci ždímání o délce 3 minuty 

bezprostředně po zavření víka. 

(6.7) 
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Na detailu obrázku 6.11 vpravo dole můžeme vidět patrné znečištění olejem, 

stejně jako na krabičce, z níž byl obsah vsypán. 

Přestože se jedná o zařízení pro jiné účely, účinek odstředivé síly byl patrný 

ihned po otevření víka. Z výstupní hadice však olej nevytekl, což přisuzuji velmi 

malému vstupnímu množství suspenze. Navíc děrování bubnu nebylo také dostatečné 

pro kapalinu o této konzistenci.  

Musím však připomenout, že se nejednalo o test velikosti účinnosti 

odstřeďování, nýbrž o experiment schopnosti centrifugace materiálu při níže 

vypočtené odstředivé síle a jejím porovnání a vyhodnocení s navrhovaným zařízením. 

Experiment byl tedy úspěšný. 

 

Parametry ždímačky (Romo Fulnek – C45.1): 

 

           

              

           

 

Kde: 

                                     

                            

Obrázek 6.11 - Experiment odstřeďování 
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Výpočet velikosti odstředivé síly ždímačky: 

 

        (
    

  
)
 

       

          (
      

  
)
 

       

           

 

Kde: 

                                          

 

                   (6.9) 

               

         

 

Odstředivá síla mnou navrženého zařízení je tedy větší, než odstředivá síla ždímačky. 

Zařízení tedy bude při navržených parametrech fungovat. 

6.5. Koš na buben 

Účelem této součásti je nést váhu naloženého bubnu. Tento prvek bude 

nasunutý na hřídeli a přenos krouticího momentu se bude realizovat pomocí pera. Aby 

ovšem veškerou váhu nenesl hřídel motoru, bude koš ležet na axiálním ložisku, jehož 

horní část se bude otáčet s ním. Obsluha bude tedy manipulovat pouze s bubnem za 

pomoci kladky a bude ho vždy umisťovat do tohoto koše, ve kterém se bude 

odstřeďovat. 

(6.8) 
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Boční vedení bude zajišťovat celkem pět T-profilů (obrázek 6.12). Pro jejich 

zpevnění jsem ještě umístil obruče po obvodu, aby se při vysokých otáčkách snížilo 

namáhání nosníků. Spodní strana je také vyztužena upravenými T- profily, aby při 

zatížení naloženým bubnem nedocházelo k přílišnému prohýbání nosné plotny 

(obrázek 6.13). Dále je na spodní straně sedlo na ložisko, které zajišťuje jeho plošné 

zatížení. Víčko zase zajistí jeho krytí a zároveň mu dovolí se vychylovat. 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry získané softwarem Autodesk Inventor 2011: 

 

              

            

 

Kde: 

                                    

                      

Obrázek 6.12 - Model koše na buben 

Obrázek 6.13 - Model spodní strany koše 
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Na koš nebude vyvíjena velká zatěžující síla ani krouticí moment. Větším 

problémem by mohly být vysoké otáčky, při nichž bude působit poměrně vysoká 

odstředivá síla na obvodové součásti koše. Zejména proto jsem provedl kontrolu 

pomocí metody konečných prvků (dále již MKP), jejíž výsledek zde stručně nastíním. 

Koš bude zatížen naloženým bubnem o váze přibližně 44 kg (mbz – viz. 

podkapitola 6.3), bude na něj tedy působit vertikální tíhová síla, kterou jsem 

zaokrouhlil na hodnotu Fbz = 450 N. Dále na něj bude působit jmenovitý krouticí 

moment od motoru o velikosti Mjm = 40 Nm. Poté jsem se pokusil velmi zjednodušeně 

nasimulovat působení odstředivé síly tím, že jsem kolmo ke každé bočnici vynesl 

směrem ven od kružnice sílu    . 

 

Výpočet síly    : 

 

         (
     

  
)
 

       

          (
      

  
)

 

      

             

 

Kde: 

                                                  

                           

                                     

                                                   

 

                       

 

Jedná se o zjednodušenou simulaci namáhání, kdy má trubka koše, přenášející 

krouticí moment pevnou vazbu. Za chodu však může vlivem nerovnoměrného 

rozložení materiálu po dně bubnu dojít k výchylkám na svislé ose čímž se naprosto 

(6.10) 
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změní charakter zatěžování. Proti tomuto stavu bude ovšem zařízení opatřeno 

bezpečnostním prvkem, který jej zastaví. Nebude to tedy součást běžného provozu. 

Počet uzlů sítě na obrázku 6.14 je 94053, prvků potom 44869. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledek MKP - Von-Mises: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Původní návrh byl bez obruče a spodní část koše po obvodu zpevňovalo celkem 

šest T-profilů. Po vytvoření analýzy pomocí MKP jsem přidal hned dvě obruče kvůli 

menšímu vychýlení bočnic při vysokých otáčkách, ale zároveň snížil počet spodních 

výztuh na pět z důvodu jejich nadbytečnosti, čímž se trochu zredukovala jeho 

hmotnost. 

Obrázek 6.14 - Síť koše s působišti sil 

Obrázek 6.15 - MKP koše na buben - Von Mises 
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Výsledek MKP – Posuv: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Největší deformace působí právě na obruče v místech, kde nejsou bočnice 

(maximum 1,215 mm). Deformace bočnic je svojí většinou v intervalu 0,81 – 0,911 

mm což je při maximálních otáčkách přípustné. Maximální ekvivalentní napětí 

              . Obruče budou ze svařitelné oceli QStE 380 TM (1.0978) dle 

SEW 092 (             ). Zbytek koše bude z oceli 10 370 (            ). 

Největší zatížení působí na obruče, proto zkontroluji právě jejich bezpečnost. 

 

Kontrola bezpečnosti obručí: 

 

        

 

   
   

      
    

   
   

   
 

        

 

 

Obrázek 6.16 - MKP koše na buben - deformace 

(6.11) 
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Kde: 

                                           

                                 

                           

                                            

 

                  (6.12) 

         

 

Součást vyhovuje 

 

6.6. Návrh pohonné jednotky 

Jako zdroj krouticího momentu jsem vybral trojfázový asynchronní motor. Tyto 

motory se vyznačují vysokou spolehlivostí a jednoduchou konstrukcí s možností 

částečné přetížitelnosti. 

Nejdříve zjistím orientačním výpočtem, kolik výkonu asi bude potřeba na 

roztočení zatíženého bubnu. Z něj poté získám potřebný krouticí moment. 

 

Výpočet úhlové rychlosti otáčení bubnu: 

 

    
       

  
        

    
        

  
 

               ⁄  

 

Kde: 

                                             

                                      

 

 

(6.13) 
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Výpočet celkového momentu setrvačnosti: 

 

                          (6.14) 

                      

                 

 

Kde: 

                                       

                                                               

                                                  

                                                    

 

Výpočet kinetické energie při maximálních otáčkách: 

 

    
      

 

 
    

    
               

 
 

               

 

Kde: 

                                                         

                                                 

                                              

 

Výpočet práce nutné ke zrychlení na maximální otáčky: 

 

                        (6.16) 

 

Kde: 

                                                         

                          

(6.15) 
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Výpočet výkonu nutného ke zrychlení na maximální otáčky: 

 

  
 

  
    

  
        

 
 

         

        

Kde: 

                                   

                           

                                                  

 

 

Výpočet krouticího momentu potřebného ke zrychlení na maximální otáčky: 

 

    
 

   
      

    
    

      
 

              

       

Kde: 

                                                                   

                                    

                                              

 

Minimální potřebný krouticí moment je tedy 29,14 Nm. 

Motor jsem dále dimenzoval na základě doporučení zastupitele firmy Ganes, 

jenž má dlouholeté zkušenosti s výrobou a prodejem odstředivek. Volal jsem do této 

firmy, abych poptal cenu jejich odstředivek, přičemž jsem rovnou dohodl jednání ve 

(6.18) 

(6.17) 
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firmě fortell s.r.o., kterého jsem se samozřejmě zúčastnil. Dále jsem vhodnost výběru 

ještě ověřil u specializovaného prodejce firmy Elektromotory – převodovky s.r.o. 

 

Tabulka 6.1 - Parametry elektromotoru 

Elektromotor MS 132 MA6 IE2 

Jmenovitý 
výkon [kW] 

Otáčky  
[min-1] 

účinnost [%] 
Jmenovitý 
moment 

[Nm] 

Moment 
setrvačnosti 

[kg·m2] 

Hmotnost 
[kg] 

4 950 80,5 40 0,019 45 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že skutečné otáčky motoru jsou o 50 ot/min nižší než 

v předchozích výpočtech, ještě jednou ověřím velikost odstředivé síly zařízení. 

Výpočet skutečné odstředivé síly: 

 

        (
     

  
)
 

       

          (
     

  
)
 

      

          

    

Kde: 

                                 

                                   

                                  

 

Obrázek 6.17 - Model elektromotoru MS 132 MA6 IE2 

(6.19) 
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                    (6.20) 

             

         

 

Pozn.: výpočty dle [7], [19] 

Elektromotor bude v odstředivce ve vertikální poloze, proto musí být 

přírubový. Abych zamezil přenosu vibrací a případných kmitů dále na vnější plášť 

zařízení, použil jsem pro jeho upevnění klec, která bude motor držet ve vertikální 

poloze právě pomocí příruby, za kterou bude zavěšen. Klec drží tři nosníky T-profilu, 

na jedné straně svařené s přírubou klece (horní strana) a na druhé přišroubované ke 

spodnímu talíři. Samotná klec je přes vzduchovou pružinu šrouby připevněna 

k podlaze odstředivky, což bude eliminovat jak vibrace, tak případné výchylky 

(obrázek 6.18).   

 

 

 

 

 

 

 

K motoru je dále nutné přidat zařízení pro „měkký start“. Bude muset při startu 

překonat plnou zátěž, což znamená velké přetížení. Ve stejné firmě, kde jsem vybral 

motor, jsem proto dále poptal frekvenční měnič. Alternativou byla rozběhová spojka, 

ale toto zařízení bude vhodnější zejména proto, že se nemusí nacházet uvnitř 

odstředivky, ale vedle v rozvodové skříni či na ovládacím panelu obsluhy, čímž se 

sníží rozměry samotné odstředivky.  

 

Obrázek 6.18 - Model uložení motoru v kleci 
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Frekvenční měnič je jednotka, kterou lze napájet 

jednofázově 230 V nebo třífázově 400 V, 50 Hz. Tato 

jednotka upravuje výstupní napětí a výstupní frekvenci v 

konstantním poměru podle přednastavené charakteristiky 

řízení motoru. Frekvenční měnič zajišťuje spouštění, 

zastavování a regulaci otáček motoru, což je pro zařízení 

tohoto typu velmi výhodné. Toto ovládání může být 

realizováno ručně pomocí ovládací klávesnice nebo 

pomocí analogových a digitálních vstupů. 

Typ frekvenčního měniče doporučeného firmou elektromotory – převodovky 

s.r.o. je tedy SJ200 – 055HFE. 

Pozn.: návrh elektromotoru a frekvenčního měniče dle [23] 

Pro brzdění motoru mi dále byly doporučeny touto firmou brzdné odpory. Bude 

se tedy jednat o elektronický typ brzdy, ovládaný pomocí frekvenčního měniče, což 

znamená další ušetřené místo a jistě i finance. V případě požadavku na snížení otáček 

motoru nebo vyvíjejí měniče frekvence brzdný moment. V okamžiku, kdy motor 

vytváří brzdný moment, pracuje jako generátor indukující napětí. To znamená, že 

motor přijímá energii (mechanickou) od své zátěže, a vrací ji jako elektrickou energii 

zpět do svého napájecího zdroje. Díky ovládání brzdy přes frekvenční měnič bude 

možné nastavit přesný čas, potřebný k plynulému zastavení. Potřebnou velikost 

brzdného výkonu zajistí tedy příslušný počet brzdných odporů připojených na 

frekvenční měnič, které budou energii vytvořenou motorem zpracovávat. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.19 - 

Frekvenční měnič - [23] 

Obrázek 6.20 - Brzdný odpor - [24] 
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6.7. Kontrola pera 

Z důvodu nezbytnosti spojky budou v mém návrhu pera tři. Všechna budou 

stejné velikosti, kromě pera motoru. Jeho činná plocha však bude stejná jako u 

ostatních.  

 

Parametry kontrolovaného pera: 

               

        

        

        

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Dle [3] je otlačována jen přímá část boku pera délky l’ a podle  

ČSN je t > t1, je tedy p2 > p1. Proto stačí provést kontrolu pro tlak p2. Dovolený tlak pro 

ocelový náboj volím dle [3]              . 

 

Výpočet minimální délky pera: 

 

   
   

 
  

  
 

    

   
     

  
  

   
 

 

          

        

Obrázek 6.21 - Síly působící na pero - [3] 

(6.21) 
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                                (6.23) 

 

                  (6.24) 

               

         

 

Kontrola pera na otlačení: 

 

   
  

        
           

 

 

   
    

           
 

             

 

                    (6.26) 

                  

                 

 

(6.22) 

(6.25) 
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v 

 

                                 

                                 

Vzhledem k velké pevnostní rezervě je možné použít náboj ze slitiny hliníku, 

jehož                . Já však ponechám náboj ocelový – přínos v podobě 

redukce hmotnosti je oproti zbytku soustavy zanedbatelný. 

Pozn.: výpočet pera dle [3] 

 

Obrázek 6.22 - Rozměry pera - [3] 

Obrázek 6.23 - Pozice jednotlivých per 
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6.8. Spojka 

Původně jsem tvořil návrh bez spojky, zejména kvůli úspoře prostoru. Bohužel 

hřídel z motoru o délce 80 mm nebylo možné v koši zajistit proti vertikálnímu posuvu 

právě kvůli nedostatečné délce. Snažil jsem se proto vybrat spojku o minimálních 

nárocích na prostor, zejména co se délky (výšky) týče. 

Vybral jsem tedy hřídelovou spojku od společnosti Tyma CZ, s.r.o. typu 

METALDRIVE. Tento typ spojky jsem zvolil zejména díky jednoduchosti a svoji 

tuhosti. Návrh a výpočet jsem provedl dle výrobce. 

 

Výpočet nominálního krouticího momentu působícího na spojku: 

 

        
  

   
      

        
 

   
 

             

 

                    (6.28) 

              

              

 

Kde:  

                                             

                                

                                   

                                                      

                                                             

 

 

 

 

(6.27) 
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Výpočet maximálního krouticího momentu působícího na spojku: 

 

                      (6.29) 

          

          

 

                     (6.30) 

               

 

Kde: 

                                                         

                                          

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 6.2 - Koeficient charakteru zatěžování  - [16] 

Tabulka 6.3 - Výběr typu spojky - [16] 
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Parametry spojky: 

                 

           

 

Kde: 

                                      

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ spojky je tedy GMD38F38F38. Tato spojka je schopná přenášet krouticí 

moment do velikosti 150 Nm, špičkový moment potom až 300 Nm, což je pro danou 

aplikaci dostatečná rezerva. Další důležité údaje jsou v tabulce 6.3. Proti vertikálnímu 

posuvu hřídele bude spojka zajištěna stavěcími šrouby se závitem do pera, které bude 

zajišťovat přenos krouticího momentu. 

Pozn.: volba spojky dle [16] 

 

6.9. Ložisko 

Ložisko bude ležet na dělící přepážce a ponese váhu vsázky, bubnu a koše 

   , aby tak odlehčilo ložiskům v motoru, který dle tabulkových hodnot snese asi 25 

kg požadovaným směrem. 

 

 

Obrázek 6.24 - Spojka METALDRIVE - [16] 
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Výpočet tíhové síly působící na ložisko (axiální): 

 

                        (6.31) 

               

             

 

Kde: 

                                         

                                   

                      

 

                     

Axiální zatížení ložiska je velmi malé, větší problém je ale schopnost naklopení 

ložiska dle potřeb koše v určitém intervalu. Proto jsem tuto problematiku konzultoval 

s firmou Exvalos s.r.o. a SKF a na základě jejich doporučení vybral axiální 

soudečkové ložisko s označením 29412 E, jejichž konstrukce umožňuje naklápění, tzn. 

vyrovnání nesouosostí hřídele za provozu. 

 

 

 

 

 

 

Dle SKF by toto ložisko mělo být vhodné  pro daný typ zařízení i zatěžování a 

mělo by zvládnout také případné vychylování kroužku z jeho osy přibližně do úhlu 

    . Soudečková ložiska jsou určena k přenosu velkých axiálních zatížení. Za 

běžného provozu bude na ložisko působit pouze axiální zatížení. V opačném případě, 

kdy dojde k vychýlení bubnu, zasáhne bezpečnostní prvek, který zařízení vypne. 

Tabulka 6.4 - Parametry axiálních soudečkových ložisek - [28] 
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V tomto případě  bude ložisko namáháno i radiálně, ale jen velmi krátkou dobu a to 

silou větší, než je dovolené maximální radiální zatížení pro toto ložisko. Proto nelze 

v tomto případě určit předepsaným způsobem ekvivalentní zatížení a bylo nutné 

prokonzultovat i tento stav s SKF, které později na základě těchto údajů doporučilo 

právě tento typ. Ze strany SKF jsem byl ujištěn, že životnost ložiska bude při takto 

nízkém zatížení tak veliká, že kontrolu na trvanlivost není třeba provádět. Dále jsem 

vypočítal ještě maximální možnou výchylku koše vzhledem k možnostem ložiska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet maximální možné výchylky vzhledem k bubnu: 

     

           

 

    
    

   
 

 

                       (6.32) 

              

              

 

Kde: 

                                            

                                             

                                           

Obrázek 6.25 - Maximální vychýlení bubnu 
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Na axiální soudečková ložiska musí, zejména při rozběhu, působit minimální 

axiální zatížení      . Při nedodržení této síly nebude docházet k odvalování 

soudečkových těles po kroužku, ale k tření, čímž se výrazně zkrátí životnost ložiska. 

 

Výpočet minimálního zatížení: 

 

               (
   

    
)
 

             (
   

    
)
 

    

 

                      (
   

    
)
 

 

                        

 

Kde: 

                                             

                                                                     

                                                           

                                                        

                                    

 

Výpočet minimální přípustné hmotnosti působící na ložisko: 

 

      
     

 
     

Obrázek 6.26 - Výpočet 

výchylky koše bubnu 

(6.33) 

(6.34) 
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Kde: 

                                                            

                                             

                              

 

Výpočet skutečné hmotnosti působící na ložisko: 

 

                     (6.35) 

            

            

 

Kde: 

                                                        

                                                     

                                        

 

                    (6.36) 

               

                 

Vzhledem k minimální hmotnosti, která musí působit na ložisko během jeho 

činnosti, bude nezbytné předepsat k podmínkám provozu skutečnost, že zařízení je 

možné používat pouze s maximální vsázkou. Další možností by bylo zvýšit robustnost 

koše a tím jeho hmotnost, nebo ložisko předepnout pružinami. Obě tyto varianty jsem 

konzultoval s firmou fortell s.r.o., která učinila rozhodnutí psané výše. 

Pozn.: volba ložiska dle [27], [28] 



 - 66 - 

 

6.10. Vzduchová pružina 

Úkolem tlumiče vibrací je absorbovat kmity vytvářené vysokými otáčkami, 

nevyvážeností apod. Pro tento účel obvykle postačí i různé typy silentbloků, či jen 

pryžové podložky. Pro můj případ by bylo ideální, kdyby tento tlumič vibrací zároveň 

absorboval i náhlé nesouososti, způsobené nerovnoměrným rozprostřením kovového 

odpadu na dně bubnu. V takovém případě se začne zřejmě při narůstajících otáčkách 

zvyšovat i nesouosost až do kritické meze, přičemž jsou namáhané všechny rotující 

součásti. Tento tlumič by proto měl na dané výchylky pružně reagovat, čímž velmi 

sníží namáhání těchto částí. Pokud by ovšem došlo k překročení určité meze, musel by 

zasáhnout bezpečnostní systém, který zařízení odpojí a vypne a obsluha by následně 

měla materiál v bubnu rovnoměrně rozprostřít. 

Nakonec jsem se rozhodl použít pro tyto účely vzduchovou pružinu od 

společnosti CONTITECH. 

 

 

 

 

 

 

 

Nespornou výhodou této součásti je, že se jedná o jeden prvek, skrývající 

v sobě tlumič vibrací a případných výchylek v řádu několika stupňů či desítek 

milimetrů v axiálním i radiálním směru. Další výhodou je možnost změny přetlaku a 

tím optimálního nastavení charakteristiky pružiny pro danou aplikaci či aktuální 

potřebu. Základny těchto pružin se dokáží vychýlit až o 30° při zachování svých 

elastických a tlumících vlastností.  

 

Obrázek 6.27 - Popis vzduchové pružiny - [16] 
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Skládají se ze dvou upínacích patních kroužků, mezi nimiž je pryžotextilní 

vlnovec. V závislosti na potřebném rozsahu tlumení deformací, či velikosti zatížení lze 

vybírat z jedné až tří vln, mezi nimiž je výztužný ocelový kroužek. 

 

 

 

 

 

Výběr vhodné vzduchové pružiny závisí především na axiálním zatížení, které 

je ale v mém případě zanedbatelné. Tyto pružiny mají rozsah 0,5 – 440 kN. Axiální 

zatížení bude v mém případě téměř konstantní o síle přibližně 0,5 kN. Hlavní úkol 

pružiny bude ale spočívat v tlumení radiálních výchylek, proto nejdříve vypočítám 

maximální výchylku klece motoru v závislosti na maximálním možném vychýlení 

ložiska, tedy 2°. 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.28 - Maximální dovolený náklon pružiny - [25] 

Obrázek 6.29 - Axiální deformace vlnovce - [25] 

Obrázek 6.30 - Výpočet výchylky 

klece motoru 
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Výpočet maximální možné výchylky vzhledem k bubnu: 

     

           

 

    
     

   
 

 

                        (6.37) 

               

              

 

Kde: 

                                            

                                               

                                            

 

Maximální výchylka v radiálním směru 

             . Podle výrobce by maximální 

výchylka v tomto směru neměla překročit přibližně 10 

mm na jednu vlnu pružiny. Jsem tedy nucen vybrat 

vzduchovou pružinu se dvěma vlnami, čímž se 

bohužel navýší výška potřebná k umístění pod motor, 

ale zároveň se zvýší rozsah deformace pružiny. 

Maximální deformace v radiálním směru je tedy 

přibližně 20 mm, v axiálním směru potom asi 100 mm. 

Velikost deformace na kilogram můžeme dále řídit dle tlaku vzduchu v pružině (viz. 

graf 6.1). Rozsah i krajní meze deformace jsou tedy pro můj případ navrženy a 

zkontrolovány. Optimální nastavení charakteristiky pružiny pomocí tlaku se provede 

při instalaci zařízení spolu s nastavením bezpečnostního senzoru pro vypnutí přístroje. 

 

 

Obrázek 6.31 – Maximální 

radiální výchylka pružiny - [25] 
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Z grafu je patrné, že rozsah silového působení na pružinu je v intervalu 

přibližně 500 – 7400 N dle nastaveného tlaku uvnitř vlnovce. Za běžného provozu 

bude na prvek působit pouze axiální síla (v grafu 6.1 označená červeně). V případě 

nevyváženosti vsázky budou vlnovce vyrovnávat výchylky v rozsahu 0 – 20 mm 

v radiálním směru spolu s klecí motoru, který bude působit jako protiváha. V případě 

překročení této hodnoty bude zařízení vypnuto bezpečnostním prvkem, aby nedošlo 

k poškození součástí, zejména pak ložiska a vzduchové pružiny. 

Typ vzduchové pružiny je FD – 40 – 10 CI. 

Pozn.: volba vzduchové pružiny dle [16], [25] 

 

Graf 6.1 - Závislost výšky pružiny na působící síle - [25] 
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6.11. Vnější plášť 

Vnější plášť odstředivky je ocelový svařenec, nesoucí jednotlivé prvky a 

součásti tohoto zařízení. Mezi hlavní patří rozvaděč/ovládací panel a nosníková trubka 

pro kladkostroj. Rozvaděč je přichycen čtyřmi šrouby k výztuhám a slouží zároveň 

jako ovládací panel odstředivky. Pod ním se nachází otvor pro kabeláž, kudy povede 

do odstředivky veškerý elektrický signál pro ovládání a napájení zároveň. Stabilitu 

bude zajišťovat rozšířená základna se čtyřmi nohami a možností zašroubování do 

podlahy přes gumové podložky, které podlahu odizolují vůči jejím vibracím. Tato 

základna bude k vnějšímu plášti přišroubovaná, kvůli snadné dostupnosti v případě 

servisu, kdy při odpojení kabeláže a vyndání koše s hřídelí, bude možné celý plášť 

odklopit, čímž se zajistí maximální dostupnost důležitých částí stroje. V horní části se 

nachází víko, které bude možné po odjištění pomocí zajišťovací páčky otevřít a to až 

do úhlu 120°. Pant bude totiž vybaven dorazem, aby nebylo možné celé víko překlopit 

až do spodní vertikální polohy, jak tomu bývalo například u starých typů popelnic. 

Snadnou manipulaci s bubnem zajistí elektrická kladka na nosné šibenici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnější plášť je rozdělený na dvě sekce, přičemž jedna slouží pro část pohonnou 

a druhá pro část odstřeďování, kde se shromažďuje na stěnách mazivo oddělené od 

ocelového odpadu a stéká po nich na dělící přepážku, která je ve sklonu 5°. Dále 

Obrázek 6.32 - 3D model odstředivky 
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potom přímo do výstupního otvoru, kde může být po filtraci přes       filtr 

navráceno zpět do procesu. Dělící přepážka je vyztužena šesticí upravených T-profilů, 

aby nedocházelo k jejímu přílišnému průhybu vlivem hmotnosti vsázky. Aby vsázka 

příliš nezatěžovala hřídel elektromotoru, která je v axiálním směru zatížitelná silou 

okolo 300N, bude nesena spolu s bubnem a košem právě dělící přepážkou přes axiální 

ložisko. Řez odstředivkou a její popis můžete vidět na obrázku 6.32, 6.33. 

 

6.12. Rozvaděč / ovládací panel 

Tato skříň bude obsahovat veškerou 

napájecí, ovládací a především bezpečnostní 

elektroniku. Proto musí být její velikost 

dostatečná k umístění všech těchto prvků, ale 

zároveň musí korespondovat s velikostí samotné 

odstředivky. 

 

 

 

Obrázek 6.34 - Rozvaděč 

Obrázek 6.33 - Řez odstředivkou 



 - 72 - 

 

Pro tento účel jsem zvolil rozvaděč od firmy Hager (obj. číslo ZB012S). Jedná 

se o rozvaděčovou skříň o velikosti 500 x 550 x 205 mm (v x š x h) se zapuštěnými 

dveřmi. Kabelové průchodky se nachází na vrchní a spodní straně. Krytí skříně je IP44 

a lze ji opatřit zámkem. Umístění rozvaděče na odstředivce je na obrázku 6.32. 

Tyto rozvaděče jsou určeny primárně na bytové výstavby apod. Proto bude 

nutné provést některé úpravy jako otvory pro tlačítka START/STOP aj. Tyto skříně se 

vyrábějí převážně z plastu, takže provádění nezbytných úprav pro potřeby zařízení by 

neměl být problém. 

Pozn.: volba rozvaděče dle [22] 

 

6.13. Nosník kladkostroje 

Na tomto prvku bude viset elektrický kladkostroj, jenž bude vytahovat 

naložený buben o váze           (viz. podkapitola 6.3), což je součet maximální 

hmotnosti vsázky a bubnu samotného. Trubka bude tedy namáhaná zejména na ohyb, 

proto provedu kontrolu pomocí MKP. 

Jedná se o normalizovanou trubku z oceli 11 523.0             o průměru 

40 mm s tloušťkou stěny 5 mm. Ta bude s výztuhou přivařena k vnějšímu plášti, zvolil 

jsem proto pevnou podporu (obrázek 6.31 – červeně označeno). Vzhledem k větší 

rezervě se v modelu MKP počítá s ocelí 10 370. 

 

Tabulka 6.5 - Vlastnosti materiálu pro model MKP 

Ocel 10 370.0 

Vlastnost Hodnota Jednotky 

Youngův modul 2,1·105 Mpa 

Poissonova konstanta 0,3    - 

Hustota 7850 kg/m3 

Mez kluzu 207 MPa 

Mez pevnosti 345 Mpa 
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Pro MKP model je důležitý zejména Youngův modul, Poissonova konstanta a 

hustota. Odlišnosti mezi pevností v tahu a kluzu jsou zde vedlejší (projeví se ale 

výsledné bezpečnosti, která bude ve skutečnosti vyšší). [26] 

 

Určení podpor: 

 

 

 

 

 

 

Jako další je třeba určit působiště síly. To bude na rameni kladkostroje, který 

bude na jeho konci uchycen například pomocí oka. Síla tedy bude působit na konci 

ramene směrem dolů. Další vazby jsou vytvořené automaticky softwarem na základě 

vazeb sestavy. 

 

Výpočet tíhové síly působící na nosnou trubku: 

 

                          (6.38) 

                 

             

 

                     . 

 

 

Obrázek 6.35 - Znázornění podpory 
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Kde: 

                                        

                                   

                                                   

 

 

Určení působiště síly: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rameno bude sedět na ocelovém sedle, které bude přivařené k trubce. Na sedlu 

bude dále malé kuličkové axiální ložisko, zajišťující snadné otáčení ramene do 

požadované polohy. Model ložiska není kvůli zjednodušení výpočtu obsažen. Rameno 

nebude možné otáčet o plných 360° z důvodu možné kolize s otevřeným víkem. 

Tomuto zabrání zarážky přivařené k sedlu či nosné trubce. 

Dalším krokem je vygenerování sítě modelu. Tato část simulace je velmi 

důležitá z hlediska výsledné přesnosti. Vypočítané posuvy a deformace bývají při 

stejném zatížení menší než ve skutečnosti. Můžeme říci, že model je tedy tužší než 

skutečná součást. Zhušťováním sítě zvyšujeme poddajnost modelu a tím se 

přibližujeme ke skutečnému chování. [26] 

 

Obrázek 6.36 - Umístění ramene a působiště síly 
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Může se tedy zdát, že ideálním stavem je maximální hustota sítě. Tato 

představa je ovšem zavádějící. Přílišným zhuštěním sítě můžeme výrazně prodloužit 

dobu výpočtu a jeho náročnost. Pro dosažení vypovídajících výsledků je možné 

optimálně navrhnout síť elementů opakujícími se výpočty při změnách hustoty sítě, 

čímž dosáhneme relativně nízkého počtu uzlů, při dostatečné přesnosti výpočtu. [26] 

 

Pevnostní analýza – Von Mises: 

Obrázek 6.37 - Znázornění sítě 

Obrázek 6.38 - Výsledek pevnostní analýzy v řezu - Von Mises 
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Na detailu obrázku 6.38 můžeme vidět maximální koncentraci napětí, jejíž 

hodnota je                  . 

Jedná se však o velmi malou plošku 

způsobenou zřejmě hranou opírající se 

o sedlo. Napětí ve zbytku součásti je 

díky tomuto velmi těžko rozpoznatelné 

(velký rozsah), proto jsem snížil 

barevný rozsah napětí na maximum o 

hodnotě 60 MPa. Tím jsem již získal 

rozpoznatelné hodnoty na ploše nosné 

trubky. Pro lepší názornost barevných 

ploch jsem barevný rozsah přepnul do 

stínování obrysů. 

Interval napětí na této ploše je (žlutá 

barva, interval 36 – 48 MPa).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnota deformace znamená vychýlení ze středové osy odstředivky, čímž by 

mohli vzniknout problémy při manipulaci s bubnem. Maximální hodnota posunutí je 

             

 

 

Obrázek 6.39 - Výsledek pevnostní analýzy; rozsah 

60 MPa – Von Mises 

Obrázek 6.40 - Ohyb nosné trubky 
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Výpočet maximální výchylky vzhledem k bezproblémové manipulaci s bubnem: 

 

                   (6.39) 

              

              

 

Kde: 

                                                                   

                                     

                                                      

 

                    (6.40) 

              

         

Vzhledem k této výchylce jsem délku ramene přizpůsobil na          od 

středové osy odstředivky. Rozdíl průměrů koše a bubnu činí 30 mm, což je dostatečná 

rezerva výchylky o hodnotě         . 

Obrázek 6.41 - Optimalizace ramene od středové osy 
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Na závěr kontroly ještě výsledky bezpečnosti. Jak jsem již zmínil na začátku 

této podkapitoly, bezpečnost zobrazená softwarem je nižší než bude ve skutečnosti (v 

případě nosné trubky), což je způsobeno rozdílnou mezí kluzu mezi ocelí 10 370 

(součásti nenormalizované) a 11 523 (normalizované – v tomto případě nosná trubka). 

Z výsledného napětí                    je znalci zřejmé, že součást vyhoví, proto 

uvádím spíše pro komplexnost výpočtu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejnižší hodnota bezpečnosti je samozřejmě v místě s nevyšším napětím (viz. 

obrázek 6.38) a to          . Co se týče normalizované trubky, její minimální 

bezpečnost by byla v intervalu 3 - 6 (na obrázku 6.42 žlutě). Vzhledem k dostatečné 

hodnotě bezpečnosti není třeba trubku přepočítávat pro pevnější ocel (tj. 11 523). 

                 

 

6.14. Bezpečnostní prvky 

Každé zařízení by mělo být opatřeno sérií bezpečnostních pojistek v závislosti 

na jeho druhu a charakteru používání. Tyto pojistky by přitom měli zajišťovat ochranu 

jednotlivých součástek, ale zejména osob a zajistit tak maximální bezpečnost. 

 

Obrázek 6.42 - Výsledná bezpečnost součásti 



 - 79 - 

 

Zajištění motoru proti přetížení: 

Pro odstředivku je důležitá ochrana motoru proti přetížení, která musí být 

zajištěna podle platných norem. Přímá ochrana motoru není nabízena jako součást 

motorového vývodu. Jako nejvhodnější jsem vybral ochranu teplotní. Přímé snímání 

teploty pomocí termokontaktu nebo pomocí termistoru vloženého do vinutí motoru je 

nejlepší způsob ochrany střídavých motorů proti přehřátí. Hlavní výhoda spočívá v 

možnosti přímého připojení do měniče. Přímá ochrana proti přehřátí je preferována 

před nadproudovým způsobem ochrany zařízení, protože k přehřátí motoru může dojít 

i při běžných provozních proudech při nízkých provozních rychlostech. Termistor tedy 

bude na jedné straně měřit teplotu vinutí motoru a na straně druhé bude tyto data 

vyhodnocovat frekvenční měnič. V závislosti na této odezvě bude motor zabezpečen 

proti přehřátí či přetížení. 

 

 

 

 

 

Snímač výchylky klece motoru: 

Vnitřek odstředivky musí být zajištěn proti mezním výchylkám bubnu, 

způsobených nerovnoměrným rozprostřením odstřeďovaného materiálu uvnitř bubnu.  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.43 – Termistor - [20] 

Obrázek 6.44 - Snímač_OK stav 
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Proti tomuto stavu bude odstředivka vybavena přesným PNP indukčním 

senzorem od firmy Banmer typu IFRM 08P1701/KF35L snímajícím polohu klece 

motoru vůči vnějšímu plášti odstředivky. Snímač se umístí do bezpečné vzdálenosti 

vzhledem k rozsahu jeho aktivní zóny. V mém případě by měl tento rozsah pokrývat 

interval 10 – 15 mm od klece motoru. 

 

 

 

 

 

 

 

V případě, že dojde k vychýlení klece motoru o hodnotu X, snímač vyšle 

frekvenčnímu měniči signál, který odstředivku vypne. 

 

Mechanický zámek proti otevření víka: 

Během provozu odstředivky musí být také mechanicky zajištěno její víko. 

K tomuto účelu poslouží malý elektrický obvod s relé, který bude ovládat zámek víka. 

Při stisknutí tlačítka start na ovládacím panelu se sepne zároveň s motorem toto relé, 

čímž se víko zajistí proti náhlému otevření. Při vypínání relé počká na signál 

z frekvenčního měniče. Jakmile měnič přestane motor brzdit, relé sepne, což víko 

odstředivky opět otevře. 

 

 

 

Obrázek 6.45 - Snímač_STOP stav 
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7. Ekonomický rozbor 

Výdaje na jednotlivé komponenty jsou uvedeny v tabulce 7.1 – 7.4 sloupec 

„Cena celkem v Kč“. Tabulka uvádí souhrn jednotlivých součástí včetně jejich 

pořizovací ceny. Poslední řádek tohoto sloupce je součtem všech dílů a udává 

celkovou cenu konstrukce bez DPH, výdajů na režii a mzdy. Ceny jsou stanoveny k 

datu 5. 5. 12. 

Tabulka 7.1 - Ekonomický rozbor 

Typ Rozměr [mm] Množství 
Norma / 
materiál 

Cena za kus v 
Kč 

Cena celkem 
v Kč 

Zdroj 

Vzduchová 
pružina 

FD-40-10-CI 1     495 [25] 

Elektromotor MS 132 MA6-B5 1     7175 [23] 

Frekvenční 
měnič 

SJ200-055HFEF 1     14457 [23] 

Brzdný odpor - 1     1200 [23] 

Spojka GMD38F38F38 1     6759 [16] 

Axiální 
soudečkové 

ložisko 

29412 E 1     11109 [27] 

Axiální 
kuličkové 

ložisko 

51209 1     149 [27] 

Rozvaděč ZB012S 1     6604 [22] 

Podložky 8,4 3 ČSN 02 1702 0,38 1 [29] 

  10,5 3 ČSN 02 1702 0,68 2 [29] 

  15 12 ČSN 02 1702 2,03 24 [29] 

  17 4 ČSN 02 1702 2,28 9 [29] 

Šrouby M6 x 16 6 ISO 4017 1,3 8 [29] 

  M8 x 16 4 ISO 4017 2,72 11 [29] 

  M8 x 25 3 ISO 4017 2,95 9 [29] 

  M14 x 40 4 ISO 4017 15,29 61 [29] 

  M14 x 55 4 ISO 4017 19,28 77 [29] 

  M4 x 12 4 
ČSN EN ISO 

7046-2 H 
0,38 2 [29] 
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Tabulka 7.2 - Ekonomický rozbor – pokračování_1 

Typ Rozměr [mm] Množství 
Norma / 
materiál 

Cena za kus 
v Kč 

Cena celkem 
v Kč 

Zdroj 

Matice M8 3 ISO 4032 1,06 3 [29] 

  M14 8 ISO 4032 6,17 49 [29] 

Pojistný 
kroužek 
hřídele 

38 1 
ČSN 02 
2930 

2,22 2 [27] 

Čep 20 x 140 1 ISO 2341-B 182,6 183 [29] 

Závlačka 4 x 26 1 
ČSN EN ISO 

1234 
1,82 2 [29] 

Trubka ø 40 x 5 - 1500 1 
ČSN 42 

5715.01 - 
11523.0 

160 160 

[29]   ø 42,4 x 3,2 -150 1 ISO 1127 314 314 

  ø 54 x 5 - 320 1 
ČSN 42 

5715.01 - 
11523.0 

92 92 

  ø 60,3 x 11 - 95 1 
ČSN 42 

5715.01 - 
11523.0 

63,6 64 

[29] 

  ø 60,3 x 4 - 50 1 ISO 1127 23 23 

T - profil T30/B -300 5 
ČSN 42 

5580 - 10 
370.0 

15,9 80 

[29] 

  T30/B -425 3 
ČSN 42 

5580 - 10 
370.0 

22,5 68 

  T50/B - 150 6 
ČSN 42 

5580 - 10 
370.0 

21,9 131 

  T50/B - 250 5 
ČSN 42 

5580 - 10 
370.0 

36,5 183 

Pero 10 x 8 - 70 1 
ČSN 02 
2562 A 

156,1 156 [29] 

  10 x 8 - 40 2 
ČSN 02 
2562 A 

82,8 166 [29] 
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Tabulka 7.3 - Ekonomický rozbor - pokračování_2 

Typ Rozměr [mm] Množství 
Norma / 
materiál 

Cena za kus 
v Kč 

Cena 
celkem v Kč 

Zdroj 

Vnější plášť 
2 x 2211,7 x 

1300 
1 

ČSN EN 
10025 - 2 / 

11 503 

Čistá plocha 
3,15 m2 

1500x3000x2      
(tab. 4,5 m2) 

1762 [30] 

Středový 
sloup 

ø 390 x 2 1 

Sedlo ložiska  ø 160 x 2 1 

Podložka 
vnějšího 

pláště 
2 x 30 x 30 4 

Dvířka 2 x 250 x 300 1 

Vnější domek 
ložiska 

2 x 483 x 30 1 

Domek 
soudečkového 

ložiska 
2 x 134 x 30 1 

Plotna 
středového 

sloupu 
ø 400 x 3 1 

SEW 092 / 
DIN 1.0978 

Čistá plocha 
1,11 m2 

1000x2000x3      
(tab. 2 m2) 

1178 [30] Víko ø 720 x 3 1 

Plotna koše  ø  600 x 3 1 

Obruč 1885 x 20 x 3 2 

Dělící 
přepážka 

ø 720 x 4 1 
SEW 092 / 
DIN 1.0978 

Čistá plocha 
0,52 m2 

1000x1700x4      
(tab. 1,7 m2) 

1406 [30] 

Destička 4 x 20 x 30 3 

Rameno 5 x 320 x 418,5 1 

SEW 092 / 
DIN 1.0978 

Čistá plocha 
0,4 m2 

1000x1700x4      
(tab. 1,7 m2) 

2066 [30] 

Výztuha 
ramene 

5 x 25 x 341 1 

Podložka 
trubky 

ø 80 x 5 1 

Příruba  ø  350 x 5 1 

Spodní 
příruba 

 ø  350 x 5 1 

Spodní kryt  ø  70 x 5 1 
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Tabulka 7.4 - Ekonomický rozbor - pokračování_3 

Typ Rozměr [mm] Množství 
Norma / 
materiál 

Cena za kus 
v Kč 

Cena celkem 
v Kč 

Zdroj 

Výztuha 
nosníku 

kladkostroje 
20 x 30 x 200 1 11 523 236 236 [17] 

Výztuha 
rozvaděče 

30 x 50 x 300 2 11 523 883 1766 [17] 

Závitový 
sloupek 

ø 30 x 40 6 11 523 70 420 [17] 

Obruč víka ø 660 x 20 1 11 523 518 518 [17] 

Výztuha víka 5 x 150 x 208 1 11 523 306 306 [17] 

Vnitřní pant 5 x 91 x 270 2 11 523 241 482 [17] 

Rukojeť 70 1 
ČSN 24 
3609.1 

1200 1200   

Opěrka 
ramene 

ø 85 x 10 1 11 523 142 142 [17] 

Domek ø 90 x 4 x 35 1 11 523 25 25 [17] 

Obruba 
spodního 

krytu 
ø  700 x 50 1 11 523 1080 1080 [17] 

Stojací noha 250 x 70 x 10 4 11 523 343,5 1374 [17] 

Buben 3167 x 389 x 2 1 11 523 4200 4200 [17] 

Háček na 
buben 

40 x 47 x 80 2 11 523 295 590 [17] 

Hřídel 1  ø  38 x 180 1 14 220 510 510 [17] 

Hřídel 2  ø  38 x 157 1 14 220 445 445 [17] 

Víko senzoru  ø  44 x 16 1 10 370 61 61 [17] 

  
   

Celkem 69 593 Kč  
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8. Závěr 

Cílem této práce bylo navrhnout zařízení 

schopné separace kovového materiálu od maziva o 

minimálním množství 6600 ks/hod při 12 g/kus, 

což je dle zadaných hodnot množství  

               . Tento cíl byl splněn 

postupným výběrem nejvhodnější metody 

separování, zvolením typu odstřeďování a 

následným návrhem manuální odstředivky. 

Poslední parametr zadání, a sice velikost odpadu 

1500 mm
3
 byl splněn již samotným konstrukčním 

návrhem tvaru a způsobu odstřeďování. Následně 

jsem provedl experiment na ždímačce Romo 

Fulnek za cílem ověřit funkčnost odstřeďování 

porovnáním velikostí odstředivých sil. Poté jsem 

postupně navrhl jednotlivé prvky a součásti dle 

požadavků zadavatele, společnosti fortell s.r.o. 

Během návrhu jsem také kontroloval rizikové a 

nejvíce namáhané prvky a součásti jak pomocí 

výpočtů, tak konzultacemi s jednotlivými výrobci použitých součástí a dílů. 

Výsledkem návrhu je manuální odstředivka, jejíž tvarový model je na obrázku 8.1, 8.2. 

Mezi další požadavky firmy patřily zejména nízké pořizovací náklady.  Pro 

tento požadavek jsem vyhotovil orientační ekonomický rozbor navržené odstředivky 

sestávající z pořizovacích nákladů na jednotlivé díly. Výsledná orientační cena zařízení 

činí tedy 69 593 Kč (k 5.5.2012)  bez DPH, nákladů na režii a mzdy. Pro porovnání 

jsem zvolil odstředivku firmy Steimel, Polar C4 (tabulka 5.3) jejíž cena činí v základu 

248 800 Kč bez DPH (k 10.2.2012). Tato cena navíc nezahrnuje regulaci otáček a 

rameno elektrického kladkostroje, s kterými se cena vyšplhá k téměř 300 000 Kč a 

které můj návrh již obsahuje. Fortell s.r.o. je navíc vybaven nástrojárnou, většinu dílů 

je tedy schopný zpracovat či vyrobit samostatně. Proto zejména z důvodu takto značné 

úspory dala firma přednost mému návrhu před zařízeními dostupnými na trhu. 

Obrázek 8.1 – Konečný návrh 

manuální odstředivky 
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Obrázek 8.2 - Řez finálním modelem manuální odstředivky 



 - 87 - 

 

Seznam použitých zdrojů 

 

[1]  LIENVEBER, J., VÁVRA P.: Strojnické tabulky. 3. Doplněné vydání. 

  ALBRA – pedagogické nakladatelství, 2006, ISBN 80–7361–033–7 

 

[2]  KALÁB, K.: Části a mechanismy strojů pro bakaláře. Části pohonů strojů. 

  VŠB-TU OSTRAVA, 2008, 1. vydání, ISBN 978–80–248–1860–3 

 

[3]  KALÁB, K.: Části a mechanismy strojů pro bakaláře. Části spojovací. 

  VŠB-TU OSTRAVA, 2008, dotisk 1. vydání, ISBN 978–80–248–1290–8 

 

[4] NĚMČEK, M.: Řešené příklady z částí a mechanismů strojů. Spoje. Druhé 

vydání. VŠB-TU OSTRAVA, 2008, 2. vydání, ISBN 978–80–248–1782–8 

 

[5]  MORAVEC V., HAVLÍK J.: Výpočty a konstrukce strojních dílů. 

  VŠB-TU OSTRAVA, 2005, ISBN 80 – 248 – 0878 – 1 

 

[6]  BRENÍK, P., PÍČ J.: Obráběcí stroje. Konstrukce a výpočty. 

  SNTL, 1986, 2. vydání, ISBN 04-235-86 

 

[7] PODEŠVA, J.: Dynamika v příkladech. VŠB-TU OSTRAVA, 2005, dotisk 

1. vydání, ISBN 80-7078-678-7 

 

[8] BELMET s.r.o. – odstředivky a drtiče na kovové třísky [online]. Dostupné z 

WWW: http://www.belmet.cz 

 

[9] LANNER GmbH & Co - centrifuges [online]. Dostupné z WWW: 

http://www.lanner.de 

 

[10] CVUT.CZ – hydromechanické procesy [online]. Dostupné z WWW: 

http://www3.fs.cvut.cz/web/ 

 



 - 88 - 

 

[11] JARJUREK.CZ – úvod do chemie [online]. Dostupné z WWW: 

http://www.jarjurek.cz/aktuality/Vyuka/chemie_uvod_ucebnice.pdf 

 

[12] ROUSSELET ROBATEL – principy separace a extrakce [online]. 

Dostupné z WWW: http://www.rousselet.cz/principy.html 

 

[13] MMSPEKTRUM.CZ – odstředivky, drtiče a zařízení na zpracování třísek 

[online]. Dostupné z WWW: http://www.mmspektrum.com 

 

[14] STEIMEL GmbH & Co – centrifuges [online]. Dostupné z WWW: 

http://www.steimel.com 

 

[15] KRALUPY.CZ – separační metody [online]. Dostupné z WWW: 

http://www.kralupy.cz/dg/www2/stranky/chemie/krystalizace.htm 

 

[16] TYMA CZ s.r.o. – hřídelové spojky; kola, válečky, plasty [online]. 

Dostupné z WWW: http://www.tyma.cz 

 

[17] FORTELL s.r.o. – lisování kovů [online]. Dostupné z WWW: 

http://www.fortell.cz 

 

[18] WIKIPEDIE.ORG – [online]. Dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org 

 

[19] VŠB – KATERDA MECHANIKY – dynamika I [online]. Dostupné z 

WWW: http://www.337.vsb.cz/dynamika-i-115.html 

 

[20] SCHRACK TECHNIK s.r.o. – termistory [online]. Dostupné z WWW: 

http://eshop.schrack.cz 

 

[21] HOMEN.VSB – flotace [online]. Dostupné z WWW: 

http://homen.vsb.cz/hgf/546/Materialy/Bara/postupy_soubory/image017.jpg 

 

[22] HAGER ELECTRO s.r.o. – rozvaděčové skříně univers [online]. Dostupné 

z WWW: http://www.hager.cz/rozvadecove-systemy/rozvadece/84.htm 



 - 89 - 

 

[23] ELEKTROMOTORY – PŘEVODOVKY s.r.o. – elektromotory; frekvenční 

měniče [online]. Dostupné z WWW: http://www.elektromotory-

prevodovky.cz/ 

 

[24] CONTROL TECHNIQUES BRNO s.r.o. – příslušenství [online]. Dostupné 

z WWW: http://www.pohony-menice.cz/ 

 

[25] CONTITECH AG – vibration control - [online]. Dostupné z WWW: 

http://www.contitech.de 

 

[26] SPSTRUTNOV.CZ – základy použití metody konečných prvků pro 

technické výpočty v programu Autodesk Inventor Professional [online]. 

Dostupné z WWW: http://www.spstrutnov.cz/o-skole/projekty/technicke-

vypocty/skripta-fem-mkp.pdf 

 

[27] EXVALOS s.r.o. – [online]. Dostupné z WWW: http://www.exvalos.cz/ 

 

[28] SKF.CZ – axiální soudečková ložiska [online]. Dostupné z WWW: 

http://www.skf.com/portal/skf_cz/home 

 

[29] AKROS.CZ – nerezové spojovací a hutní materiály [online]. Dostupné z 

WWW: http://www.akros.cz/ 

 

[30] FERONA a.s. – plechy, široká a pásová ocel [online]. Dostupné z WWW: 

http://www.ferona.cz 

 

 

 

 

 



 - 90 - 

 

Seznam obrázků 

Obrázek 1.1 - fortell s.r.o. - [17] 

Obrázek 1.2 - Střižný nástroj - [17] 

Obrázek 3.1 - Nástřih 

Obrázek 3.2 - Odpad z lisování 

Obrázek 3.3 - Výsledný díl při lisování 

Obrázek 4.1 - Dělení metod separace dle druhu fází 

Obrázek 4.2 - Dělení směsí 

Obrázek 4.3 - Proces flotace  - [21] 

Obrázek 4.4 - Sedimentace 

Obrázek 4.5 - Princip centrifugace 

Obrázek 4.6 - Výsledek experimentu 

Obrázek 5.1 - Hala lisovny kovů fortell s.r.o. - [17] 

Obrázek 5.2 - Dělení odstředivek 

Obrázek 5.3 – Rousselet SA50 - [12] 

Obrázek 5.4 - Rousselet TA 50 VO - [12] 

Obrázek 5.5 - Princip kontinuální odstředivky - [14] 

Obrázek 5.6 - Princip SCPC 50 C s posuvným dnem - [12] 

Obrázek 6.1 - Rozměry odpadu a jeho tvar 

Obrázek 6.2 – Koncept I a jeho popis 

Obrázek 6.3 – Orientační rozměry konceptu I 

Obrázek 6.4 – Koncept II a jeho popis 

file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261329
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261330
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261331
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261332
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261333
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261334
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261335
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261336
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261337
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261338
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261339
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261340
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261341
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261342
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261343
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261344
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261345
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261346
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261347
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261348
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261349


 - 91 - 

 

Obrázek 6.5 - Orientační rozměry konceptu II 

Obrázek 6.6 – Koncept III a jeho popis 

Obrázek 6.7 - Orientační rozměry konceptu III 

Obrázek 6.8 - Model bubnu odstředivky 

Obrázek 6.9 – Simulace naplněného bubnu při rotaci 

Obrázek 6.10 – Schéma odstředivé síly 

Obrázek 6.11 - Experiment odstřeďování 

Obrázek 6.12 - Model koše na buben 

Obrázek 6.13 - Model spodní strany koše 

Obrázek 6.14 - Síť koše s působišti sil 

Obrázek 6.15 - MKP koše na buben - Von Mises 

Obrázek 6.16 - MKP koše na buben - deformace 

Obrázek 6.17 - Model elektromotoru MS 132 MA6 IE2 

Obrázek 6.18 - Model uložení motoru v kleci 

Obrázek 6.19 - Frekvenční měnič - [23] 

Obrázek 6.20 - Brzdný odpor - [24] 

Obrázek 6.21 - Síly působící na pero - [3] 

Obrázek 6.22 - Rozměry pera - [3] 

Obrázek 6.23 - Pozice jednotlivých per 

Obrázek 6.24 - Spojka METALDRIVE - [16] 

Obrázek 6.25 - Maximální vychýlení bubnu 

Obrázek 6.26 - Výpočet výchylky koše bubnu 

file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261350
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261351
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261352
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261353
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261354
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261355
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261356
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261357
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261358
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261359
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261360
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261361
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261362
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261363
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261364
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261365
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261366
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261367
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261368
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261369
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261370
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261371


 - 92 - 

 

Obrázek 6.27 - Popis vzduchové pružiny - [16] 

Obrázek 6.28 - Maximální dovolený náklon pružiny - [25] 

Obrázek 6.29 - Axiální deformace vlnovce - [25] 

Obrázek 6.30 - Výpočet výchylky klece motoru 

Obrázek 6.31 – Maximální radiální výchylka pružiny - [25] 

Obrázek 6.32 - 3D model odstředivky 

Obrázek 6.33 - Řez odstředivkou 

Obrázek 6.34 - Rozvaděč 

Obrázek 6.35 - Znázornění podpory 

Obrázek 6.36 - Umístění ramene a působiště síly 

Obrázek 6.37 - Znázornění sítě 

Obrázek 6.38 - Výsledek pevnostní analýzy v řezu - Von Mises 

Obrázek 6.39 - Výsledek pevnostní analýzy; rozsah 60 MPa – Von Mises 

Obrázek 6.40 - Ohyb nosné trubky 

Obrázek 6.41 - Optimalizace ramene od středové osy 

Obrázek 6.42 - Výsledná bezpečnost součásti 

Obrázek 6.43 – Termistor - [20] 

Obrázek 6.44 - Snímač_OK stav 

Obrázek 6.45 - Snímač_STOP stav 

Obrázek 8.1 – Konečný návrh manuální odstředivky 

Obrázek 8.2 - Řez finálním modelem manuální odstředivky 

 

file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261372
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261373
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261374
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261375
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261376
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261377
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261378
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261379
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261380
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261381
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261382
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261383
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261384
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261385
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261386
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261387
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261388
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261389
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261390
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261391
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261392


 - 93 - 

 

Seznam tabulek a grafů 

Tabulka 5.1 – Parametry Rousselet SA 50 

Tabulka 5.2 – Parametry Lanner ME41 

Tabulka 5.3 – Parametry POLAR C4 

Tabulka 5.4 – Parametry TA 50 VO 

Tabulka 5.5 – Parametry Rousselet SCPC 50 C 

Tabulka 5.6 – Parametry LANNER PV40 

Tabulka 5.7 – Parametry Steimel Permolex – polar K41 

Tabulka 6.1 - Parametry elektromotoru 

Tabulka 6.2 - Koeficient charakteru zatěžování  - [16] 

Tabulka 6.3 - Výběr typu spojky - [16] 

Tabulka 6.4 - Parametry axiálních soudečkových ložisek - [28] 

Tabulka 6.5 - Vlastnosti materiálu pro model MKP 

Tabulka 7.1 - Ekonomický rozbor 

Tabulka 7.2 - Ekonomický rozbor – pokračování_1 

Tabulka 7.3 - Ekonomický rozbor - pokračování_2 

Tabulka 7.4 - Ekonomický rozbor - pokračování_3 

 

Graf 6.1 - Závislost výšky pružiny na působící síle - [25] 

file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261401
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261402
file:///D:/My%20Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc324261403
file:///D:/Dropbox/Diplomka/Diplomová%20práce.docx%23_Toc323634196


 - 94 - 

 

Seznam příloh 

A – sestavný výkres   ODSTŘEDIVKA   PR-500 

B – kusovník    ROZPISKA    PR-500 

C – výrobní výkres   VNĚJŠÍ PANT   PR-500-1b 

D – výrobní výkres   VÝZTUHA ROZVADĚČE  PR-500-1e 

E – výrobní výkres   VNITŘNÍ PANT   PR-500-2d 

F – sestavný výkres   SVAŘENEC KOŠE NA BUBEN PR-500-5 

    


