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Seznam použitého značení 

ČSN     Česká státní norma 

EN      Evropská norma 

VŠB-TUO    Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

      Ludolfovo číslo 

M     Značení metrického závitu 

MKP     Metoda konečných prvků 

3D     Trojrozměrný prostor 

P   [kW]   Výkon 

n   [ot./min]  Otáčky 

U   [V]   Napětí 

     [m.min
-1

] Řezná rychlost 

D   [mm]   Průměr kotouče 

f    [mm]   Posuv materiálu na jednu otáčku 

     [mm
2
]   Průřez třísky 

     [N]   Posuvová síla 

     [N]   Pasivní síla 

     [N]   Řezná síla 

   ,       [-]  Konstanty, které vyjadřují vliv obráběného materiálu 

   ,      [-]   Exponenty, které vyjadřují vliv průměru nástroje 

   ,       [-]  Exponenty, které vyjadřují vliv posuvu na otáčku 

     [kW]   Řezný výkon 

     [Nm]   Kroutící moment 

     [mm
3
]   Průřezový modul v krutu 

    [MPa]   Napětí 

    [MPa]   Tlak 

S   [mm
2
]   Obsah plochy 

     [N]   Zatěžující síla 
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1      Úvod: 

Drtiče ovoce jsou určeny k mechanickému narušení soudružnosti zpracovávaných 

plodů ovoce a zeleniny v co nejrychlejším a nejefektivnějším způsobem do takové formy, 

která je vhodná pro další úpravu – lisování, kvašení, zavařování. 

Úvod práce se zabývá rešerší drtičů ovoce vyskytujících se na českém trhu. Jejich 

rozdělením dle zvolených parametrů a popisem. Dále jsou uvedeny nejčastější typy 

používaných drtičů. V další části jsou popsány základní části a nejběžnější materiály 

využívané pro konstrukci.  

Kapitola morfologické matice obsahuje základní funkce a jejich varianty pro možnou 

volbu konstrukčního řešení. Následuje rozbor a volba vhodné varianty.  

V kapitole konstrukčního návrhu jsou uvedeny vztahy pro výpočet řezné rychlosti a 

průřez třísky. Dále se zabývá určením řezné síly, tato síla je zjištěna využitím experimentu 

a zvýšena o empirickou hodnotu. Pomocí této síly je vypočítán výkon potřebný pro volbu 

pohonu. Je proveden výpočet nejmenšího průměru hřídele potřebný pro volbu typu motoru. 

V další fázi je volen vhodný typ pohonu, který vyplývá z dosažených informací.  

Dále je popsán průběh drcení a složení drtící soustavy.  

Obrázky na konci práce zobrazují konstrukční návrh jednotlivých částí a 

následně celé navrhované konstrukce v programu Inventor 2013. Na závěr jsou 

zobrazeny výsledky simulací zatížení a deformací zatěžovaných částí. 

Součástí této práce je příloha, ve které je zpracována dokumentace konstrukčního 

řešení navrhovaného drtiče ovoce. Konstrukční řešení je rozpracováno až do detailních 

výkresů, které se využijí pro výrobu jednotlivých dílů. Sestavné výkresy slouží pro 

kompletaci a montáž drtiče ovoce. 
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2      Cíl bakalářské práce: 

Cílem bakalářské práce je návrh drtiče ovoce pro jablka a hrušky, tak aby splňoval 

následující požadavky: co nejjednodušší konstrukční řešení, cenová konkurenceschopnost, 

snadná montáž a údržba, vysoká účinnost, bezpečná práce, mobilnost.  
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3      Rešerše a analýza dané problematiky 

Na českém ale i zahraničním trhu jsou výrobky od různých výrobců. Drtiče ovoce 

nejsou spotřebním zbožím, proto se moc nevyskytují ve velkoobchodech. Můžeme je 

vyhledat ve specializovaných kamenných obchodech na výrobu alkoholu, zpracování 

ovoce nebo v internetových prodejnách. Firmy nabízí drtiče ovoce dle různých parametrů. 

Nejčastěji se ale setkáme s drtiči ovoce, které jsou vyrobeny na zakázku nebo doma.  

 

Firmy zabývající se výrobou a prodejem drtičů ovoce: 

http://www.vares.cz/    Zahradní a gastro technika. 

http://www.garden-technik.cz/   Veškerá zahradní technika. 

http://www.hradeckypacov.cz/index.html   Zařízení pro potravinářství, lihovarnictví a 

další. 

http://www.mamtechnika.cz/   Zahradní technika. 

http://www.petrtrojan.cz/zahradkar.htm  Zahrádkářské potřeby. 

 

3.1      Rozdělení typů drtičů  

 

3.1.1      Dle zpracovávané suroviny: 

 Peckovité ovoce 

- Švestky 

- Merunky 

- Třešně 

- Mirabelky 

 Jádrové ovoce 

- Jablka 

- Hrušky 

 

  

Obr. 1 – Švestky [1] 

Obr. 2 – Jablka a hrušky [2] 

http://www.vares.cz/
http://www.garden-technik.cz/
http://www.hradeckypacov.cz/index.html
http://www.mamtechnika.cz/
http://www.petrtrojan.cz/zahradkar.htm
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 Zelenina 

- Mrkev 

- Celer 

- Červená a cukrová řepa 

- Zelí 

- Květák 

- Rajčata 

- Paprika 

- Další 

 

3.1.2      Dle místa použití 

 Průmyslové - Lihovarské a zpracovatelské podniky využívají drtičů ovoce, které 

mají vysoký výkon a mohou sdružovat i více funkcí. Například očištění, 

opláchnutí, vypeckování. Jsou to většinou stacionární zařízení s cílem automatizace 

procesu. Cena takovýchto zařízení se pohybuje od 100 000 Kč do 1,5 milionů Kč a 

množství zpracovávaného ovoce se pohybuje od 1000 kg do 6000 kg za hodinu. 

 

Obr. 4- Průmyslové drtiče ovoce multifunkční [4] 

  

Obr. 3 – Zelenina [3] 
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 Domácí - U drtičů pro domácnosti, zahrádkáře a chalupáře jsou naopak důležitými 

požadavky mobilnost, skladovatelnost a cena. Vysoká výkonnost není důležitým 

kritériem. Cena se pohybuje okolo 10 000 Kč a výkonnost je do 400 kg za hodinu. 

 

Obr. 5 - Domácí drtič ovoce [5] 

 

3.1.3      Dle pohonu 

Drtiče ovoce mohou být poháněny různými typy pohonů. Mohou být také 

převodované.  

 

 Ruční - Drtič ovoce s ručním pohonem je nejjednodušší a nejlevnější zařízení, které 

se využívá tam, kde není potřeba velkých výkonů při drcení a není dostupný jiný 

zdroj energie 

 Elektrický - Je nejvhodnější z požadavků na hygienu, čistotu a přenášené výkony. 

Nevýhodou je nutnost konstruovat zařízení s ohledem na bezpečnost. Obsluha musí 

být seznámena a proškolena s předpisy. Elektromotor může být s řízením otáček a 

to bud skokově nebo plynule s využitím frekvenčního měniče. Pro větší výkony je 

možné použít tří fázového elektromotoru. 

 

  



Jiří Koňas   Konstrukční návrh drtiče ovoce 

17 

 

Z teoretického hlediska by bylo možné použít další typy pohonů: 

 Pneumatický - Lze využít pouze u stacionárních zařízení, u kterého je nutné mít 

k dispozici zdroj tlakového vzduchu a jeho rozvod 

 Hydraulický - Podobně jak u pneumatického je nutnost mít zdroj a rozvod 

tlakového média. Při poruchách hrozí kontaminace potravin únikem oleje. Tento 

pohon je nejméně vhodný pro použití u zařízení se stykem s potravinami. 

 Spalovací  

 

Avšak vzhledem k nákladnosti sestrojení, údržbě, hygienickým podmínkám nejsou 

vhodné k použití. 

 

3.1.4      Dle drtících částí 

Na trhu se vyskytují různá provedení drtičů ovoce a to i v závislosti na částech, které 

zpracovávají ovoce na drť. Tyto části mohou mít jednoduchou či složitější konstrukci. 

Plochy, které drtí ovoce nemusí být broušeny. Výsledkem zařízení je ovoce rozdrtit. 

 

 Rotující nůž - Rotující nůž se vyznačuje vysokým výkonem. Je využívána vlastní 

váha ovoce zajišťující posun do pracovního prostoru.  

 Válec s hřeby - Válec s hřeby vyžaduje převodové ústrojí a jeho nevýhodou je 

poměrně nízký výkon, malé množství zpracovávaného ovoce, bezpečnost práce 

v nutnosti tlačení ovoce do pracovního prostoru a uvolnění rotujících hřebů. 

 

3.2      Shrnutí nejpoužívanějších drtičů ovoce na trhu 

3.2.1      Typ DE 30l 

Zařízení s označením DE 30l je jednoduchý drtič vhodný pro zpracování tvrdého 

ovoce a zeleniny. Na ocelovém rámu je upevněna plechová násypka a dva silonové válce. 

Tyto válce jsou uvedeny do rotace pomocí převodu ozubenými koly od otáčení kliky.  Na 

válcích jsou nerezové hřeby, které drtí ovoce. Ocelový rám lze umístit nad kontejner. 
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Obr. 6 - DE 30l [6] 

Technické parametry 

Výrobce 
 

Typ drtiče DE 30l 

Výkon [kg/hod] 300-500 

Otáčky motoru [ot./min] - 

Napětí [V] - 

Hmotnost stroje [Kg] 12 

Cena s DPH [Kč] 3 445 
Tabulka 1 – DE 30l 

 

3.2.2      Drtič ovoce SHARK Fruit 1,6 kW  

Elektrický drtič vyrobený z nerezové oceli je vhodný pro menší množství drceného 

ovoce, které je sypáno do násypky. Zde je drceno pomocí nerezového kotouče s nerezovou 

vrtulkou.  Součástí drtiče je plastová nádoba pro zachycování rozdrceného ovoce o objemu 

20l. Nádobka je zajištěna proti pohybu a opatřena víkem pro snadné vyprázdnění. 

 

Obr. 7 - Shark Fruit Vares [7] 
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Technické parametry 

Výrobce Vares 

Typ drtiče Shark Fruit 

Výkon [kW] 1,6 

Otáčky motoru [ot./min] 2800 

Napětí [V] 230 

Hmotnost stroje [Kg] 26 

Cena s DPH [Kč] 9 570 
Tabulka 2 - Shark Fruit Vares 

3.2.3      Elektrický drtič ovoce 1,5 kW 380V  

Lehký drtič ovoce, který je rozebíratelný pomocí šroubů přímo k lisu nebo na 

trubkový stojan. Uvedená cena je bez stojanu. 

 

Obr. 8 – Edon [8] 

Technické parametry 

Výrobce - 

Typ drtiče Edon 

Výkon [kW] 1,5 

Otáčky motoru [ot./min] 1400 

Napětí [V] 400 

Hmotnost stroje [Kg] 40 

Cena s DPH [Kč] 18 140 
Tabulka 3  - Edon 
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3.3      Základní části drtiče 

3.3.1      Rám 

Rám je nosná, svařovaná, povrchově natřená konstrukce z různých profilů. K této 

části je připevněn pohon, drtící soustava, násypka a výsypka. Rám může mít různou 

konstrukci v závislosti na drtící soustavě či pohonu. Jeho výška je závislá na způsobu práce 

a polohy drtiče. Požadavkem je stabilita, tuhost a pevnost. V některých případech je rám 

konstruován jako rozebíratelný k nádobě nebo dopravníku. Materiál pro domácí použití je 

obvykle konstrukční ocel opatřena ochranným nátěrem. Rámy průmyslových drtičů 

využívají nerezovou ocel splňující přísné podmínky pro styk s potravinami. 

 

Obr. 9 - Ruční drtič ovoce [9]   Obr. 10 - Elektrický drtič [10] 

 

3.3.2      Pohon 

Pohon pohání drtící ústrojí. Na jeho výkonu je závislé množství zpracovávaného 

ovoce. Většinou se používá elektrických motorů nebo ručního otáčení kliky. Pohon může 

být různě převodován a pojištěn na přetížení. Množství zpracovávaného ovoce ovlivňuje 

velikost výkonu. 

 

3.3.3      Převod 

Převody zprostředkovávají přenos energie od pohonu po drtící soustavu. Drtiče 

mohou být konstruovány přímo, bez použití převodu nebo s převodem pomocí řemenů, 

řetězů, ozubených kol. Převody ovlivňují cenu drtiče, jeho montáž, údržbu, životnost, 

bezpečnost a hlučnost. 
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3.3.4      Drtící soustava 

Drtící soustava je funkční část drtiče, do které jsou přiváděny suroviny. Tato 

soustava je zpravidla rozdělena na drtící rotující kotouč nebo rotující jeden nebo dva válce 

s hřeby. Tyto části mohou být různě profilované, zakřivené, ostřené, což může mít vliv na 

cenu, vyrobitelnost a údržbu drtiče. Materiál drtící soustavy musí splňovat hygienické 

požadavky pro práci s potravinami. 

 

Obr. 11 - Drtící kotouče: Vlevo [11], Vpravo [8] 

 

Obr. 12 - Drtící válce [6] 
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3.3.5      Násypná část: 

Násypka přivádí omyté a očištěné suroviny do drtící soustavy. Může mít různé tvary 

a rozměry. Využívá se různého zakrytování pro eliminování stříkající drcené směsi, nebo 

bývá opatřena víkem. Materiálem násypné části jsou ve většině případů nerezové 

potravinářské plechy, nebo levnější a lehčí plasty. Tvar a konstrukce násypky ovlivňuje 

bezpečnost práce, údržbu a čištění. Násypka se přišroubovává nebo je přivařena k rámu.  

 

                    Obr. 13 - Demontovatelný drtič ovoce  [12]         Obr. 14 - Drtič ovoce a zeleniny [13] 

 

3.3.6      Výsypná část 

Výsypka slouží k odvodu drcené suroviny. Navazující část může být dopravník, 

zásobník nebo kontejner. Průřez výsypné části musí být dostatečně dimenzován, aby 

nedocházelo k hromadění drcené směsi. 

 

3.4      Materiál využívaný v konstrukci drtičů ovoce 

Materiál využívaný v potravinářství musí splňovat přísné požadavky na hygienu a 

styk s potravinami. Nesmí ohrozit zdraví člověka, způsobit nepřijatelnou změnu ve složení 

potravin nebo zhoršení vlastností potravin. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 

27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a 

o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS (Viz pozměňovací akty) 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R1935:CS:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31980L0590:CS:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0109:CS:NOT
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21082a_cs.htm#amendingacts
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3.4.1      Nerezová ocel 

Nerezová ocel je vysoce legovaná ocel se zvýšenou odolností proti chemické 

nebo elektrochemické korozi. Tato ocel nepotřebuje zvláštní povrchovou úpravu a 

některé druhy jsou velmi vhodné pro styk s potravinami. 

3.4.2      Konstrukční ocel 

Konstrukční ocel je používána v částech, které nejsou v přímém styku s potravinami. 

Obvykle je opatřen antikorozní ochranou. 

3.4.3      Plast 

Polyamid a silon jsou materiály, které se používají na funkční části nebo části, které 

nejsou zatěžovány. Odlehčují váhu zařízení. Tento materiál může být použit pro násypku, 

výsypku, kryty nebo kontejnery. 
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4      Návrh variant možných řešení (morfologická matice) 

Morfologická matice analyzuje možnosti řešení daného problému po 

jednotlivých atributech, které jsou následně popsány a vyhodnocovány. Výsledkem je 

ideální řešení dané problematiky. 

Vyhodnocování řešení probíhá ze zkušeností, konstrukční náročnosti a ceny. 

 

4.1      Morfologická matice 

Funkce Varianty 

1. Pohon Elektrický Ruční Pneumatický Hydraulický 

2. Převod Ozubený Řemenový Řetězový Bez převodu 

3. Uložení hřídele Ložisko Bez ložiska     

4. 

Způsob 

zatěsnění 

hřídele 

Gufero O-kroužek     

5. Drtící části Válec s hřeby Válce s hřeby 

Kotouč s 

přišroubovaným 

nožem 

Kotouč s 

lisovaným 

tvarem nože 

6. 
Profilované 

drtící ústrojí 
Jednoduché Složité     

7. 
Tvar násypné 

části 
Válcová Kuželová Obdélníková    

8. 
Zakrytování 

násypné části 

Nasazovací 

víko 
Pevné zakrytí     

9. 

Konstrukční 

řešení 

nastavení 

pracovní výšky 

drtiče 

Nastavitelná 

výška 
Pevná výška     

10. 
Způsob 

ovládání 
Přepínač 

Tlačítko 

nouzového 

zastavení 

    

11. 
Doprava 

surovin 
Dopravník 

Ruční 

podávání     

12. Místo použití Domácí Průmyslové 
    

13. 
Zpracovávaná 

surovina 
Zelenina 

Peckovité 

ovoce 
Jádrové ovoce 

  
Tabulka 4 - Morfologická matice 
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4.2      Rozbor dílčích funkcí a variant 

 

4.2.1      Pohon  

Při volbě pohonu musíme brát ohled na to, v jakých místech budeme drtič ovoce 

využívat a jakého pohonu můžeme využít.  

Nejméně vhodné je využití pneumatického nebo hydraulického rozvodu. S ohledem 

na ochranu životního prostředí je i spalovací motor nevhodný k použití. Ruční pohon je 

levný, ale jeho účinnost závisí na výkonu pracovníka. Širší popis je v podkapitole 3.1.3. 

 

Popis navrhovaných variant: 

 Ruční 

 Pneumatický  

 Hydraulický 

 Elektrický  

Volba: Navrhuji pohon elektromotorem s konstantní rychlostí otáčení n=915 ot./min.  

Bez frekvenčního měniče. Tento typ pohonu je nejvhodnější pro volené místo použití, 

výkonnost, cenu a dostupnost zdroje. 

 

4.2.2      Převod 

Použití převodu ovlivňuje celou konstrukci drtiče ovoce. Při volbě je nutné zohlednit 

cenu, náročnost na výrobu, údržbu, montáž, hlučnost, spolehlivost ale také životnost a 

životní prostředí. 

 

Popis navrhovaných variant: 

 Ozubený převod – Ozubené převody jsou nejrozšířenějšími převody. Vyznačují se 

velkou spolehlivostí, životností, konstantním převodovým poměrem, malým 

rozměrem a nenáročnou údržbou. Nevýhodou jsou náklady na výrobu. Rázy nejsou 

tlumené a při nepřesném uložení vzniká hluk a vibrace. 

 Řemenový převod – Výkon u těchto převodů se přenáší silovým stykem z hnací na 

hnanou řemenici pomocí řemenu. Tento druh převodu je vhodný zejména pro větší 

osové vzdálenosti mezi řemenicemi. Výhodami jsou tichý chod, tlumení vibrací a 
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rázů, pojistka proti přetížení motoru. Nevýhodou je nižší účinnost, namáhání hřídelí 

a ložisek od předpětí řemenů a větší rozměry převodové soustavy. 

 Řetězový převod – Tento druh převodu přenáší krouticí moment pomocí tvarového 

styku mezi řetězovými koly a řetězy. Mezi výhody patří vysoká účinnost, odolnost 

řetězu k pracovnímu prostředí a velká trvanlivost. Nevýhodami jsou nutnost přesné 

montáže a rovnoběžnosti hřídele a řetězových kol a hlučnost převodu. 

 Bez převodu – Tato varianta neobsahuje žádné převodovou soustavu, která by 

měnila rychlost otáček nebo krouticího momentu. Je to konstrukčně nejjednodušší 

řešení. Drtící část je přímo přišroubovaná na výstupní hřídel elektromotoru. 

Nevýhodou je zatížení ložisek a uložení elektromotoru hmotností surovin a drtícího 

ústrojí.  

Volba: Navrhuji přímý převod s ohledem na jednoduchost a nákladnost konstrukce. 

 

4.2.3      Uložení hřídele  

Způsob uložení hřídele je závislý na zvoleném převodu. 

 

Popis navrhovaných variant: 

 Ložisko – Použití ložiska zvyšuje náklady na výrobu, montáž a údržbu. Ložiska 

přenáší axiální a radiální zatížení s cílem minimalizace třecích sil. 

 Bez ložiska - Při zanedbatelné vzdálenosti mezi elektromotorem a drtící soustavou 

je možné vynechat běžné spojení: Motor – spojka – spotřebič. Síly axiálního a 

radiálního zatížení je možné přenést na uložení v elektromotoru. 

Volba: Pro jednodušší konstrukční návrh vybírám variantu bez použití ložiska. 

 

4.2.4      Způsob zatěsnění hřídele elektromotoru 

Při volbě uložení hřídele musíme zohlednit zabránění možnosti vniknutí kapaliny do 

elektromotoru. 

 

Popis navrhovaných variant: 

 Gufero – Gufero je pryžové těsnění, které zamezuje vniknutí kapaliny do prostoru 

elektromotoru. 
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       Obr. 15 - Gufero 

 O - kroužek – Podobně jak gufero slouží pro utěsnění dvou komor. 

 

    Obr. 16 - O-kroužek 

Volba: Pro zatěsnění hřídele bude použito Gufero. 

 

4.2.5      Drtící části 

Volba drtící soustavy přímo ovlivňuje konstrukci drtiče. Volba vhodné varianty je 

závislá na zkušenostech konstruktéra a požadavku zákazníka. 

 

Popis navrhovaných variant: 

 Válec s hřeby – Rotující válec drtí suroviny pomocí přivařených hřebů. 

 

Obr. 17 - Válec s hřeby 
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 Válce s hřeby – Proti sobě rotující válce s hřeby vtahují a zároveň drtí 

zpracovávané suroviny. 

 

Obr. 18 - Válce s hřeby 

 Kotouč s přišroubovaným nožem – Na kotouči je přišroubovaný vyměnitelný nůž 

s vyšší pevností, než je pevnost kotouče. 

 Kotouč s lisovaným tvarem nože – Tvar drtící části je přímo prolisován do drtícího 

kotouče. 

Volba: V konstrukci drtící soustavy volím rotující kotouč s lisovaným tvarem nože a 

materiálem z nerezové oceli, který má vyšší pevnost oproti běžné oceli a dostatečně 

vyhovuje pro drtiče ovoce do domácnosti. Taková soustava je konstrukčně nejjednodušší. 

 

4.2.6      Profilované drtící části 

Drtící části mohou mít různé tvary, které zlepšují drtící vlastnosti. 

 

Popis navrhovaných variant: 

 Jednoduché 

 

Obr. 19 - Jednoduchý drtící kotouč 
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 Složité – Výhodou je zvětšení drtící plochy a tím zvýšení množství zpracovávané 

suroviny. Nevýhodou je výrobní cena. 

 

Obr. 20 - Složitý drtící kotouč 

 

Obr. 21 - Složité drtící válce 

Volba: Jednoduché drtící ústrojí z důvodu náročnosti na výrobu a cenu. 

 

4.2.7      Tvar násypné část 

 

Popis navrhovaných variant: 

- Válcová 

- Kuželová 

- Obdélníková 

 

Obr. 22 - Tvary násypky 
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Volba: Pro konstrukci násypné části volím válcový tvar. Takový tvar je konstrukčně 

jednoduchý. 

 

4.2.8      Zakrytování násypné části 

Při zmenšujícím se objemu materiálu vznikají mezi ovoci volné místa, kde vystřikuje 

drcený materiál a voda ven z násypky, proto je vhodné zajistit krytí násypné části. 

 

Popis navrhovaných variant: 

 Nasazovací víko 

 

Obr. 23 - Nasazovací víko 

 Pevné zakrytí 

 

Obr. 24 - Pevné zakrytí 

Volba: Pro můj konstrukční návrh volím nasazovací víko. Jeho použití je 

v kompetenci obsluhy zařízení. Další výhodou je jednodušší údržba. 
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4.2.9      Konstrukční řešení nastavení pracovní výšky drtiče 

Stabilita konstrukce je ovlivněna vibracemi vzniklými při práci motoru a polohou 

těžiště. Konstrukce proto musí být dostatečně tuhá a pevná. 

 

Popis navrhovaných variant: 

 Nastavitelná výška – Nastavení je zajištěno pomocí výsuvných noh a čepy. 

Výhodou je možnost nastavení výšky. Nevýhodou je možnost vzniku vibrací a 

nestability, vyšší náklady na konstrukci. 

 Pevná výška – Výhodami je tuhost, pevnost a stabilita konstrukce. Nevýhodou je 

nemožnost nastavení výšky. 

Volba: Volím pevnou výšku z důvodu stability celé konstrukce drtiče 

 

4.2.10      Způsob ovládání 

Při volbě ovládání musíme zajistit bezpečné zapínání a vypínání, popřípadě nouzové 

vypnutí. Ovládání musí odolat stříkající vodě při čištění a práci. 

 

Popis navrhovaných variant: 

 Přepínač 

 

Obr. 25 - Přepínač 
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 Tlačítko nouzového zastavení 

 

Obr. 26 - Tlačítko nouzového zastavení 

Volba: Pro své konstrukční řešení jsem zvolil tlačítko nouzového zastavení, které 

slouží i pro spuštění zařízení. 

 

4.2.11      Doprava surovin 

Pro automatizování procesu drcení lze využít dopravníků, které zajistí stálý přívod 

suroviny pro zpracování. 

 

Popis navrhovaných variant: 

 Dopravník – Výhodou je automatizace zpracování. Nevýhodou je náročnost 

konstrukce, větší zástavbové rozměry a pořizovací náklady. 

 Ruční podávání  

Volba: Vzhledem k místu použití drtiče ovoce volím ruční dopravu surovin do 

násypné části. 

 

4.2.12      Místo použití 

Volba místa použití je zásadní při konstrukci, velikosti a výkonu drtiče ovoce.  

 

Popis navrhovaných variant: 

 Domácí – Drtiče ovoce, které jsou používány v domácnostech, jsou kusové výroby 

a co nejjednodušší konstrukce. U takových drtičů se předpokládá malé množství 

drtící suroviny. 
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 Průmyslové – Tyto drtiče zpracovávají velké množství surovin. Pracují ve 

spolupráci s dalšími zařízeními například podavače, dopravníky, myčky, třídičky, 

které automatizují proces.  

Volba: Drtič ovoce je navržen pro domácí použití. 

 

4.2.13      Zpracovávaná surovina 

 

Popis navrhovaných variant: 

- Zelenina 

- Peckovité ovoce 

- Jádrové ovoce 

Volba: Mezi zpracovávanou surovinu bude patřit jádrové ovoce, které má různou 

velikost a pevnost jader. 
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5      Vlastní konstrukční návrh drtiče ovoce 

5.1      Výpočet 

Výpočtová část vychází ze základních vztahů pro vrtání. Pro zjednodušení řešení lze 

uvažovat, že nástroj koná hlavní řezný pohyb a materiál vedlejší posuvový. Při výpočtu 

vycházím s takovým tvarem materiálu, který zabírá prostor nad řezným kotoučem a jeho 

řeznou částí. Z toho vyplývá trubkový tvar.  

Teoretický výpočet vychází z empiricky vybraných podmínek. Zpracovávané 

suroviny mají rozdílné mechanické vlastnosti. 

Výsledným produktem zařízení je nadrcené ovoce. 

 

5.1.1      Řezná rychlost 

                     
                  

Rovnice 1 - Řezná rychlost 

Kde: 

D [mm] průměr kotouče 

n [ot./min] otáčky kotouče, empiricky určeno 

f [mm] posuv materiálu na jednu otáčku, empiricky byla určena hodnota 2mm, 

hodnota vyplývá z řezného nástroje 

 

5.1.2      Průřez třísky 

   
(   )   

 
 
(      )   

 
        

Rovnice 2 - Průřez třísky 

 

5.1.3      Řezná síla 

Řezná síla je síla, která je nutná pro oddělení části suroviny. Působí kolmo na plochu 

odebírané třísky. 

Tato síla je nutná pro výpočet výkonu motoru. 

Pro stanovení řezných sil vycházím z analogie řezných vztahů pro vrtání. Materiál je 

oddělován současně dvěma břity nástroje symetricky vůči ose. Výsledné síly jsou tvořeny 

součtem hodnot na obou břitech nástroje. 
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Posuvová síla            [N] 

Pasivní síla            [N] 

Řezná síla            [N] 

Pokud je nástroj přesně naostřen jsou síly na obou břitech stejné: 

        
  

 
 [N] 

        
  

 
 [N] 

     

        
  
 

 

 

Obr. 27 - Směry jednotlivých sil 

Stanovení jednotlivých sil pomocí empirických vztahů: 

        
     

    

        
         

Kde: 

   ,     [-] jsou konstanty, které vyjadřují vliv obráběného materiálu, 

   ,     [-] jsou exponenty, které vyjadřují vliv průměru nástroje, 

   ,     [-] jsou exponenty, které vyjadřují vliv posuvu na otáčku, 
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  [mm] je průměr nástroje, 

  [mm] je posuv na otáčku. 

 

5.1.4      Experimentální zjišťování řezné síly 

Z dostupné literatury nejsou známy řezné podmínky a koeficienty pro výpočet 

řezných poměrů pro následné stanovení výkonu motoru. Přistoupil jsem k empirickému 

určení síly pokusem.  

 

Postup experimentu 

Na vzorek zkoumané suroviny působíme prostřednictvím plechu silou. Plech imituje 

tvar drtícího nože. Působící sílu postupně zvyšujeme. Maximální síla pro nutné oddělení 

suroviny je zaznamenaná pomocí siloměru nebo digitální váhy.  

 

Schématické znázornění průběhu experimentu a vstupní podmínky: 

Vstupní podmínky  

 Plech tloušťky 2,5 mm, délka 85 mm imitující navrhovaný tvar drtícího nože.  

 Siloměr nebo digitální váha pro zaznamenání nejvyšší hodnoty.  

 Pevná podložka.  

 Zkoumané suroviny: jablka a hrušky. 

 

Schéma průběhu experimentu 

 

Obr. 28 - Schéma průběhu experimentu 
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Při experimentu byly zjištěny následující hodnoty: 

- Jablko – Fc=113N 

- Hruška – Fc=100N 

Pro výpočet výkonu použiji maximální zjištěnou řeznou sílu pro jablko. Tuto sílu 

zvětšuji o hodnotu 1,5, která zahrnuje proměnlivou tvrdost ovoce a nečistoty. 

 

5.1.5      Řezný výkon  

   
     

        
 
           

       
            

Rovnice 3 - Řezný výkon 

 

5.2      Návrh hřídele 

5.2.1      Krouticí moment 

   
  
  

 
  

    
 
  

 
     
   

 
       

     
         

Rovnice 4 - Krouticí moment 

 

5.2.2      Návrh nejmenšího průměru hřídele z pevnostní podmínky 

  
  
  

 
  

      
 

  

    

Rovnice 5 - Pevnostní podmínka 

     √
     
    

 

 √
        

    

 

        

Rovnice 6 - Nejmenší průměr hřídele 

τd se volí v rozmezí (15÷25). Volím 20 MPa. 

 

Volím hřídel o velikosti 24 mm, který je standardní pro uvažovaný typ 

elektromotoru.  
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5.3      Volba vhodného pohonu 

Z morfologické matice vychází nejlépe využití elektromotoru. Použity 

budou konstantní otáčky o velikosti 915min
-1

. Konstrukční řešení neobsahuje převodovou 

soustavu, ani spojku. Krouticí moment je přenášen prostřednictvím pera. Vedení hřídele je 

zajištěno v náboji. 

 

Typ IE2-90L-6 

Výkon [kW] 1,1 

Otáčky [ot.] 915 

Příruba B5 - velká 

Napětí [V] 230/400 

Frekvence [Hz] 50 

Krytí IP55 

Počet polů 6 

Plášt hliník 

Třída izolace F 

Pro trvalé zatížení S1 

Pro teplotu okolí [°C] od -30 do +40 

Pro nadmořskou výšku 

[m] 
do 1000 

Přibližná cena [Kč] 3500 

Tabulka 5 - Volený typ elektromotoru 

 

5.4      Popis průběhu drcení 

Drcený materiál je vhozen do válce, ve kterém je rotační kotouč opatřen dvěma břity 

pootočenými o 180°. Rotace je zajištěna elektromotorem ve vertikální poloze. Drť prochází 

mezerou mezi břitem a kotoučem a mezi kotoučem a válcem. Na spodní části kotouče jsou 

lopatky, které zajištují odvod drti do prostoru výsypky. Pod prostorem výsypky je umístěn 

kontejner na drť. 

 



Jiří Koňas   Konstrukční návrh drtiče ovoce 

39 

 

5.5      Složení drtící soustavy 

 

Obr. 29 - Složení drtícího ústrojí 

Elektromotor je přišroubován čtyřmi maticemi M10 s přírubou motoru ke spodní 

části válce, na kterém jsou přivařeny závitové tyče.  Do příruby motoru a otvoru spodní 

části válce je zalisované pouzdro, ve kterém je zalisované gufero těsnění. Do této příruby 

je vsazen náboj a spolu s perem je nalisován na hřídel. Náboj je přišroubován k drtícímu 

noži čtyřmi šrouby M8 a pro lepší přenos momentu je drtící nůž přišroubován šroubem M8 

i k hřídeli vedeného z elektromotoru. Na spodní části kotouče jsou přivařeny čtyři lopatky. 

 

 

Obr. 30 - Popis 



Jiří Koňas   Konstrukční návrh drtiče ovoce 

40 

 

Mezi nábojem a pouzdrem je mezera 1,5mm která zajistí, aby nedocházelo ke tření 

mezi rotujícími a pevnými částmi. Zanedbatelné axiální zatížení je přenášeno do ložisek 

elektromotoru. 

 

5.6      3D návrh rámu drtiče ovoce 

 

Obr. 31 - Přední pohled na rám drtiče 

 

Obr. 32 - Horní pohled na rám drtiče 
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Obr. 33 - Pohled na spodní část drtiče 

 

Rám drtiče je složen ze zakruženého nerezového plechu, podélně přivařeného k sobě. 

Na válec je přivařeno dno s otvorem pro drtící soustavu a otvorem vstupujícím do výpustě. 

Válec je umístěn do pracovní výšky na třech přivařených nohách z obdélníkového profilu. 

K válci je přivařen držák pro zapínání. 
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5.7      3D návrh výpustě drtiče ovoce 

 

Obr. 34 - Horní pohled na výpusť 

 

Obr. 35 - Spodní pohled na výpusť 

 

Konstrukce výpusti je ze svařeného, vypáleného nerezového plechu. Tvar zajištuje 

odvod z prostoru dna válce do přistaveného kontejneru. Navrhovaný tvar zajištuje omezení 

rozstřiku mimo kontejner. 
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5.8      3D návrh drtící soustavu drtiče ovoce 

 

Obr. 36 - Přední pohled na drtící soustavu 

 

Obr. 37 - Pohled z profilu na drtící soustavu 

 

Složení a princip drtící soustavy byl popsán v podkapitole 5.5. 
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5.9      3D návrh víka drtiče ovoce 

 

Obr. 38 – Horní pohled na víko 

 

Obr. 39 - Pohled z boku na víko 

 

Víko se skládá z desky, madla a skruže, které zapadá do válce. 
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5.1      Celkový 3D návrh drtiče ovoce 

 

Obr. 40 - Přední pohled na drtič ovoce 

 

Obr. 41 - Horní pohled na drtič ovoce 
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Obr. 42 - Pohled na drtič ovoce 
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6      Simulace zatížení drtiče ovoce 

Pro kontrolu napětí a deformací je provedena analýza modelu metodou konečných 

prvků. Tato analýza je provedena v systémovém prostředí pevnostní analýzy, která je 

součástí programu Inventor 2013. 

Metoda konečných prvků (MKP) je numerická metoda sloužící k simulaci průběhů 

napětí a deformací, frekvencí, proudění tepla a tekutin, atd. na vytvořeném modelu. Princip 

spočívá v rozložení spojitého tělesa na konečný počet prvků, které jsou zatíženy a vedou 

k soustavě rovnic popisujících určitý průběh. Tato metoda vznikla v 50. letech 20. století. 

Model, který je určen pro simulaci musí obsahovat sít tvořenou prvky a uzly a okrajové 

podmínky, které obsahují podpory, vazby a zatížení. Tato metoda vyžaduje vysoké nároky 

na výpočetní techniku, proto je vhodné simulovaný model zjednodušovat. U takovýchto 

simulací vyhodnocujeme relevantnost výsledků, přesnost výsledků a ověření 

konstrukčního řešení modelu. 

Pro simulaci zatížení a deformací drtiče ovoce je použito nastavení o průměrné 

velikosti prvku 0,1mm, jako zlomek délky ohraňujícího kvádru. 

 

6.1      Pevnostní analýza drtícího nože zatíženého váhou ovoce 

Uvedené zatížení je vyvozené váhou ovoce nasypaného do násypné části o hmotnosti 

20kg. 
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Obr. 43 - Simulace posunutí drtícího nože od váhy ovoce 

Ze simulace je viditelné maximální posunutí o hodnostu 0,032mm na vnějším 

průměru drtícího válce. Taková hodnota je přijatelná a neovlivní funkčnost drcení. 

 

 

Obr. 44 - Simulace napětí drtícího nože od váhy ovoce 

 

Maximální napětí ze simulace je 23MPa, takové napětí je přípustné. 
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6.2      Pevnostní analýza zatížení ostří nože  

Břit je zatížen řeznou silou Fc=170N, která byla experimentálně určena.  

 

Obr. 45 - Simulace posunutí drtícího nože řeznou silou 

Maximální posunutí u břitu drtícího kotouče je 0,023mm. Tato deformace je 

přijatelná vzhledem k její velikosti a velmi malé řezné síle. 

 

 

Obr. 46 - Simulace napětí drtícího nože řeznou silou 

Maximální napětí při zatížení od řezné síly je 23MPa, takové napětí je přijatelné. 
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6.3      Analýza rámové konstrukce 

Analýza probíhá v prostředí analýzy rámových konstrukcí v programu Inventor 

2013. 

Tato simulace nám zobrazuje posunutí části rámu zatíženého silou o velikosti 500N, 

která je způsobená váhou jednotlivých částí a množstvím nasypané suroviny v místě 

připojení noh k válci pomocí svarů. 

 

Obr. 47 - Analýza rámové konstrukce 

Ze simulace je zřejmé, že maximální posunutí v místě svarů mezi připojením noh 

k válci je 0,34mm. Takové posunutí je nepatrné a přijatelné. Pro zajištění bezpečnosti a 

životnosti noh doporučuji opatrnou dopravu. 

 

6.4      Závěr simulací 

Výsledkem simulací jsou hodnoty vypovídající o změnách napětí a posunutí během 

zatížení řezného kotouče a konstrukce noh. Výsledné maximální posunutí a napětí jsou pro 

činnost a funkci drtiče ovoce zanedbatelné. Zatížení nezpůsobí deformace přibližující se 

k mezi kluzu, nemůže tak dojít k trvalým deformacím. Deformace nemůže způsobit 

poškození nebo kolizi rotujících části s pevnými částmi. 
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7      Závěr 

Bakalářská práce se zabývala konstrukčním návrhem drtiče ovoce pro výrobu drti. 

Konstrukční řešení bylo zaměřeno pro drtič využívaný v domácnostech, chatách, 

chalupách a zahradách. Záměrem konstrukce bylo minimalizovat nároky na zástavbový 

prostor, zajistit snadnou údržbu, jednoduchou montáž a dlouhou životnost. Důležitým 

kritériem pro návrh drtiče ovoce byla nízká výrobní cena, výkon dostatečný pro obsluhu 

jedním operátorem a bezpečnost práce. Dalšími důležitými parametry bylo snížení počtu 

opotřebitelných dílů, speciálních přípravků nebo nářadí pro montáž. Dále použití 

materiálů, které jsou vhodné pro styk s potravinami, dodatečná možnost automatizace 

procesu drcení přidáním dopravníku pro oplach a přísun ovoce, dopravníku pro odvod 

drcené směsi a nezávislost na odborném servisu. Pohon a zdroj byl zvolen s ohledem na 

dostupnost komponentů na českém trhu. 

Z morfologické matice vychází jako nejvhodnější využití pohonu pomocí 

elektromotoru bez použití převodové soustavy, uložení hřídele bez ložiska, zatěsnění 

elektromotoru pomocí gufera, použití drtícího kotouče s lisovaným tvarem nože, jednoduše 

profilované drtící části, válcový tvar násypné části, nasazovací víko, pevné nastavování 

pracovní výšky, ovládání pomocí nouzového tlačítka, ruční doprava zpracovávané 

suroviny a odvod z výsypné části, použití v domácím prostředí a zpracování suroviny 

jádrové ovoce.  

 

Poznatky bakalářské práce jsou využitelné v praxi. Výstupy této práce včetně 

výkresové dokumentace je možné uplatnit pro výrobu drtiče ovoce a uvést produkt na 

český případně zahraniční trh. Práce je také vhodná pro další zpracování, například v 

oblasti marketingu či průzkumu trhu.  
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