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Úkolem této diplomové práce je navrhnout konstrukční řešení zařízení na podávání
korunkových uzávěrů a uzavírání lahví. Toto zařízení má být implementováno na již existující
stroj určený na uzavírání lahví šroubovacími uzávěry. V teoretické části práce jsou popsány
typy uzavíracích strojů dle stupně automatizace a principu jejich funkce, typy uzavíracích hlav
pro různé druhy uzávěrů a možnosti podávání uzávěrů s podrobnějším popisem vibračních
podavačů. Hlavní část práce se zabývá návrhem vibračního kruhového zásobníku, systému
pro uzavírání lahví a nosného rámu těchto zařízení. Diplomová práce je doplněna 3D modelem
celého uzavíracího stroje.

Abstract:
The objective of this thesis is to design a design solution crown cap feeder and lids
closing machanism. This device has to be implemented on bottle screw capping machine,
which already exists. In the theoretical part of this thesis are described types of the capping
machine according to level automation and principle of their function, types of capping head
for various kind of cap and options of cap feeder with detailed description vibratory feeder.
The main part of this thesis deals with the design of vibratory bowl feeder, lids closing
mechanism and frame of these devices. The thesis is supplemented by a 3D model
of the bottle crown capping machine.
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Seznam symbolů a veličin
Zrychlení žlabu ...................................................................................... až .......... [m·s-2]
Zrychlení materiálu ............................................................................... am ......... [m·s-2]
Součinitel klidového tření ..................................................................... µ0.......... [-]
Součinitel tření za pohybu .................................................................... µp.......... [-]
Gravitační zrychlení .............................................................................. g ........... [m·s-2]
Úhel kmitání žlabu ................................................................................ β ........... [°]
Úhel sklonu dráhy ................................................................................. θ ........... [°]
Vibrační úhel ......................................................................................... ψ .......... [°]
Úhlová frekvence kmitání ..................................................................... ω .......... [rad·s-1]
Doba odskoku materiálu ...................................................................... ts ........... [s]
Charakteristika pohybu ........................................................................ K ........... [-]
Perioda kmitu ....................................................................................... T ........... [s]
Amplituda výchylky kmitů tratě zásobníku .......................................... r ............ [m]
Dopravní rychlost materiálu ................................................................. vm ......... [m·s-1]
Doba letu materiálu .............................................................................. tletu........ [s]
Okamžik dopadu materiálu .................................................................. ta........... [s]
Poměrná doba vrhu .............................................................................. n ........... [-]
Úhel sklonu pružin ................................................................................ α ........... [°]
Průměr dopravní dráhy ........................................................................ Dd ......... [m]
Průměr mísy zásobníku......................................................................... Dz.......... [m]
Průměr korunkového uzávěru .............................................................. Du ......... [m]
Průměr uchycení pružin ........................................................................ Dp ......... [m]
Tloušťka plechu zásobníku ................................................................... Tp .......... [m]
Stoupání dráhy...................................................................................... P ........... [m]
Konstanta útlumu ................................................................................. N........... [rad·s-1]
Vlastní úhlová frekvence kmitání ......................................................... Ω........... [rad·s-1]
Budící síla .............................................................................................. F ........... [N]
Úhlová frekvence napájecího napětí elektromagnetu ......................... ωU......... [rad·s-1]
Frekvence napájecího napětí elektromagnetu..................................... fU .......... [s-1]
Frekvence budící síly ............................................................................. f ............ [s-1]
Hmotnost .............................................................................................. m .......... [kg]
Moment setrvačnosti ........................................................................... I ............ [kg·m2]
Redukovaná hmotnost ......................................................................... mred ...... [kg]
Činitel vnitřního tlumení materiálu ...................................................... η ........... [-]
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Vlastní frekvence soustavy ................................................................... fvl .......... [s-1]
Amplituda výchylky kmitů na průměru pružin ..................................... b ........... [m]
Fázový posun ........................................................................................ c ........... [rad·s-1]
Vychýlení ze statické rovnovážné polohy ............................................. d ........... [m]
Zrychlení uzávěrů.................................................................................. a ........... [m·s-2]
Rychlost uzávěrů ................................................................................... v ........... [m·s-1]
Dráha uzávěrů....................................................................................... s............ [m]
Průměr působení síly elektromagnetu ................................................. Del ......... [m]
Délka dráhy ........................................................................................... L ........... [m]
Počet závitů šroubovité dráhy .............................................................. z............ [-]
Počet uzávěrů na dráze ........................................................................ p ........... [ks]
Tuhost pružin ........................................................................................ k ........... [N·m-1]
Délka pružiny ........................................................................................ l ............ [m]
Šířka listu pružiny .................................................................................. g ........... [m]
Tloušťka listu pružiny ............................................................................ h ........... [m]
Mezera mezi listy pružiny ..................................................................... i ............ [m]
Počet listů pružiny ................................................................................ 𝛾 .......... [-]
Koeficient pro výpočet kvadratického modulu průřezu ....................... 𝜗 .......... [-]
Youngův modul pružnosti ..................................................................... E ........... [N·m-2]
Kvadratický moment průřezu ............................................................... Jx ........... [m4]
Velikost vzduchové mezery .................................................................. δ ........... [m]
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Úvod
V různých odvětvích průmyslu se stále častěji setkáváme s automatickými linkami.
Ty dokáží zvyšovat produktivitu a kvalitu produktů při současném snížení nákladů,
a tím zlepšovat také konkurenceschopnost firmy. Na konci většiny výrobních procesů
je potřeba výsledný produkt umístit do spotřebitelského obalu. V případě práce s produkty
tekutého charakteru dochází k jejich plnění do spotřebitelských obalů, jejich uzavření,
nalepení etiket a následné paletizaci. K uzavírání těchto obalů slouží uzavírací stroje různého
stupně automatizace s různými výkony. Rozsah je od ručních uzavíraček s výkonem maximálně
několika stovek uzavřených lahví za hodinu až po největší automatizované stroje s výkonem
i desítek tisíc uzavřených lahví za hodinu. Zde je zřetelný přínos automatizace, co se týče
produktivity práce.
Linka pro plnění produktů do spotřebitelských obalů může být tvořena jedním
komplexním strojem nebo několika jednotlivými stroji, z nichž každý vykonává jednu konkrétní
činnost. To je případ i zařízení navrhovaného v této diplomové práci. Uzavírací stroj bude tvořit
automatickou linku společně se strojem plnícím a etiketovacím.
Cílem této práce je úprava stávajícího uzavíracího stroje firmy FOODSTR s.r.o., který
je určený pro uzavírání lahví šroubovacími uzávěry. Jeho úprava spočívá v návrhu vibračního
zásobníku podávajícího korunkové uzávěry, konstrukčního řešení mechanismu uzavírání lahví
korunkovými uzávěry a umístění tohoto mechanismu na rám uzavíracího stroje.
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1 Rešerše uzavíracích strojů
Stroje na uzavírání lahví nebo sklenic lze rozdělit dle stupně automatizace na:
 Stojanové
 Poloautomatické
 Automatické

1.1 Stojanový uzavírací stroj
Jedná se o nejjednodušší uzavírací stroj s malou produktivitou. Obsluha vkládá sklenici
resp. láhev s již nasazeným uzávěrem pod uzavírací hlavu. Poté tažením za páku či sešlápnutím
pedálu přimáčkne uzavírací hlavu na uzávěr přes pákový mechanismus. Pro přiblížení
uzavírané nádoby a hlavy může konat nádoba vertikální pohyb vzhůru k hlavě nebo naopak
hlava vertikální pohyb dolů k nádobě, to záleží na konkrétní konstrukci stroje. Hlava uzávěr
připevní na nádobu způsobem vhodným pro daný typ. Šroubovací uzávěry jsou našroubovány
rotující hlavou. Rotační pohyb může být realizován elektromotorem či pneumotorem. Pro jiné
typy uzávěrů hlava nerotuje, k uzavření lahve pak dochází pouze působením síly vyvozené
obsluhou. Stroje jsou nastavitelné pro různé velikosti lahví. Nastavení výšky se provede
změněním vzdálenosti mezi plochou pro položení lahve a uzavírací hlavou. To může být
realizováno šroubováním závitové tyče, na které je podstavec na položení lahve,
do požadované vzdálenosti a následným zajištěním přítužnou maticí. Může být realizováno
závitovou tyčí osazenou ručním kolem a číslicovým ukazatelem polohy. Otáčením kola
se podstavec lahve či hlava posouvají svisle po vedení. Při nastavení požadované výšky
se poloha zaaretuje. Další možností je nastavení výšky hlavy nebo podstavce ručně manuálně.
V požadované poloze se zařízení opět zaaretuje. Pro různé průměry lahví je vždy zapotřebí
nastavit správně doraz, o který se lahev při vložení opře, tak aby byla v ose hlavy. Uzavírací
hlavy bývají také výměnné pro různé velikosti uzávěrů. Příklad stojanového uzavíracího stroje
je na Obr. 1.

1.2 Poloautomatický uzavírací stroj
Manipulaci s lahvemi a vkládání uzávěrů provádí opět obsluha ručně. Dle typu stroje jsou
uzávěry vkládány do zásobníku nebo je obsluha umisťuje přímo na uzavíranou nádobu.
K uzavření nádoby dojde automaticky po jejím vložení, nebo při ručním provozu pomocí
sepnutí ovládacího tlačítka. Hlava sjede na hrdlo lahve, upevní na něj uzávěr a vyjede zpět
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do horní polohy. Pokud má stroj zásobník uzávěrů, dojde následně k automatickému vložení
dalšího uzávěru do uzavírací hlavy. K ukončení pracovního cyklu dojde automaticky. Zařízení
je možno přestavovat na různou velikost lahví. [1]
Stroje jsou nastavitelné pro různé velikosti uzavíraných lahví obdobně jako stojanové.
Pohony svislého posuvu a rotace uzavírací hlavy mohou být opět elektrické nebo pneumatické.
Uzavírací hlavy mohou být také výměnné dle velikosti uzávěru. Pro různé velikosti
šroubovacích uzávěrů lze nastavovat vhodný utahovací moment. Příklad stojanového
uzavíracího stroje je na Obr. 2.

Obr. 1 Stojanový uzavírací stroj [2]

Obr. 2 Poloautomatický uzavírací stroj [3]

1.3 Automatický uzavírací stroj
Automatický uzavírací stroj může společně s automatickým plnicím strojem tvořit jedno
zařízení nebo mohou být tyto dva stroje používány samostatně. Při použití oddělených strojů
lze společně s dalšími tvořit různé výrobní linky.
Provoz stroje je řízen plně automaticky. Obsluha zde vykonává kontrolní funkci
a zajišťuje doplňování uzávěrů do násypky třídicího zařízení. Uzavírací stroj je osazen senzory,
které sledují aktuální stav zásoby uzávěrů a přítomnost lahví. Při nedostatku uzávěrů
či nepřítomnosti lahve na požadovaném místě je stroj zastaven. Výkon stroje může být
nastavitelný. Nastavuje se na ovládacím panelu. Údaj o jeho výkonu se zobrazuje na displeji.
Všechny provozní i poruchové stavy stroje jsou také zobrazovány na displeji a jsou
signalizovány výstražným majákem. [1]
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Koncepce umisťování uzávěru na lahev je dána typem lahve a uzávěru. K nasazení
uzávěru na hrdlo lahve může docházet před uzavírací hlavou, ta poté dosedne na položený
uzávěr a lahev uzavře (systém „pick off“). Druhým způsobem je uchopení uzávěru uzavírací
hlavou či jeho vložením do hlavy. Ta v následném kroku dosedne i s uzávěrem na hrdlo lahve
a provede její uzavření (systém „pick and place“). [1]
Stroje mohou být karuselové nebo dopravníkové. U dopravníkových jsou nádoby
uzavírány přímo na článkovém či pásovém dopravníku, který je dopravuje do stroje a následně
uzavřené podává dále. Jsou určeny pro uzavírání šroubovými uzávěry, u nichž není potřeba
vyvíjet na uzavíranou nádobu sílu ve svislém směru, která by ji přitlačovala na dopravník. Tento
typ využívá systém „pick off“. Nádoba je na páse zastavena hradítky. Uzávěr, který je na ni již
nasazen, obejme čtveřice rotujících kladek a tyto kladky uzávěr utáhnou. Tento způsob
uzavírání je zobrazen na Obr. 3. Jinou možností je unášení nádoby dvěma pásy z boku,
tak aby se neotáčela. V průběhu jejího unášení je uzávěr uzavírán rotujícími kladkami,
mezi nimiž projíždí. Takovéto uzavírací zařízení je možno vidět na Obr. 4. Tento způsob
poskytuje nepřetržité uzavírání pro širokou škálu a velikost nádob a šroubovacích uzávěrů. [4]
U karuselových strojů je taktéž využíváno článkového nebo pásového dopravníku.
Ten opět prochází přes celý stroj a transportuje nádoby na uzavření a poté již uzavřené k další
manipulaci. Zde ovšem nejsou nádoby uzavírány přímo na něm, nýbrž jsou dopraveny
do karuselového kola a jsou následně uzavřeny mimo dopravník. Nádoby do stroje putují
po dopravníku. Následně začnou být unášeny rotujícím válcem se šroubovicí. Ten zajištuje
jejich správný rozestup před vstupem do karuselového kola. Do něj jsou pak podávány
rotujícím hvězdicovitým kolem. V karuselovém kole rotují nádoby společně s hlavami. Během
této rotace jsou zdvihány k uzavíracím hlavám nebo naopak uzavírací hlavy klesají
k uzavíraným nádobám. Po vzájemném přiblížení dojde k uzavření nádob způsobem vhodným
pro daný typ uzávěrů. Používá se několik uzavíracích hlav, které jsou rovnoměrně rozmístěné
nad karuselovým kolem unášejícím nádoby. Čím vyšší je výkon stroje, tím více má uzavíracích
hlav. Stroje mohou být osazeny až dvanácti uzavíracími hlavami. V těchto strojích je většinou
používán systém „pick and place“. Uzavřené nádoby jsou odebírány opět hvězdicovitým
kolem. Jsou umístěny zpět na dopravník a vyjíždí ze stroje. Tyto stroje také uzavírají nádoby
nepřetržitě. Schéma tohoto stroje je zobrazeno na Obr. 5, konkrétní provedení je na Obr. 6. [4]
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Obr. 3 Uzavírání nádob se zastavením na páse [5]

Obr. 4 Průběžné lineární uzavírání [4] Obr. 5 Schéma automatického uzavíracího stroje, upraveno: [4]

Obr. 6 Nepřetržité karuselové uzavírání [1]

Obr. 7 Krokové karuselové uzavírání [1]

U uzavíracích strojů s menším výkonem se karuselové kolo otáčí přetržitě. I zde je použit
dopravník průběžný přes celý stroj. Při každém pootočení karuselového kola do něj dopravník
natlačí nádobu na uzavření. Ta je poté po krocích dopravena pod uzavírací hlavu. Ta bývá
použita pouze jedna. Stroje mohou používat systém „pick and place“ nebo „pick off“. Uzavírací
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hlava sjede k nádobě a vhodným způsobem ji uzavře. Následně je nádoba opět po krocích
karuselového kola dopravena na dopravník a jím unášena ze stroje. Tento typ uzavírání
je zobrazen na Obr. 7.
U dopravníkových uzavíracích strojů se, při uzavírání lahví jiného průměru, zařízení
přenastaví. U karuselových je zapotřebí vyměnit rotující kola za taková, aby v nich byla lahev
správně uložena, a válce s vodící šroubovicí mohou být příčně nastavitelné. Výškové nastavení
může být na stroji s jednou uzavírací hlavou realizováno závitovou tyčí s ručním kolem
a číslicovým ukazatelem polohy nebo stejně, jako u stroje s více hlavami, elektrickým
pohonem ovládaným z ovládacího panelu.
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2 Rešerše uzavíracích hlav
Uzavírací hlavy se liší podle uzávěru, na který jsou určeny. Běžně používané uzávěry jsou
čtyř typů, a to šroubovací typu Screw, šroubovací typu Twist-off, korunkové a uzávěry typu
ROPP.

2.1 Uzavírací hlava na šroubovací uzávěry typu Screw
Jedná se o uzávěry s vnitřním závitem, nejčastěji jsou plastové. Setkáváme se s nimi
například na PET lahvích. Šroubovací uzávěry se upevňují na lahev rotujícím pouzdrem.
To je tvořeno ocelovým tělem, ve kterém je kuželová pryžová vložka (Obr. 8). Další možností
je obejmutí uzávěru čtyřmi rotujícími kladkami. To umožňuje našroubování i uzávěrů
s nerotačními částmi, jako je rozprašovač nebo pumpička (např. na tekuté mýdlo). Tento
způsob je zobrazen na Obr. 9. Lze je také šroubovat rotujícími kladkami při unášení lahve mezi
pásy (princip popsán v kapitole Automatický uzavírací stroj). Vrchní nerotační část uzávěru
je třeba vést, aby se nemohla otáčet a nedošlo tím ke kolizi s částí stroje.

Obr. 8 Uzavírací hlava na rotační screw
uzávěry [3]

Obr. 9 Uzavírací hlava na uzávěry screw
s nerotačními částmi [4]

2.2 Uzavírací hlava na šroubovací uzávěry typu Twist-off
Používají se především na zavařovacích sklenicích

Menší průměry uzávěrů

lze našroubovat rotujícím pouzdrem obdobně jako uzávěry typu screw. Větší průměry
je potřeba utáhnout větším krouticím momentem. Takovýto uzávěr se našroubuje nejprve
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lehce opět rotujícím pouzdrem. Poté je na něj shora přitlačen jiný kovový kotouč s pryžovou
vložkou. Na něm je připevněno rameno a je jím pootočeno pneumatickým válcem,
čímž se uzávěr utáhne požadovaným krouticím momentem. Mechanismus dotahování
uzávěru je na Obr. 10.
Uzávěry jsou vyrobeny z elektrolyticky pocínovaného plechu. Při uzavírání nadměrným
utahovacím momentem může dojít deformací zoubků zapírajících se o závitnici na ústí
sklenice. Proto je zapotřebí pro různé velikosti uzávěrů použít vhodný utahovací moment. [6]

Obr. 10 Dotahování uzávěrů Twisst-off větších průměrů [7]

2.3 Uzavírací hlava na korunkové uzávěry
Tyto uzávěry jsou vyrobeny z elektrolyticky pozinkovaného nebo nerezového plechu.
Nejčastěji se s nimi setkáváme na pivních lahvích. Uzávěr může být do uzavírací hlavy vložen
z boku otvorem v hlavě nebo zespodu. Uzávěr v hlavě pak drží díky magnetu. Při zavírání
uzavírací hlava sjede dolů na ústí láhve. Přihne cípovité okraje uzávěru a přitlačí těsnící vložku
na ústí hrdla láhve. Uzavření láhve je díky tomu vzduchotěsné. Princip uzavírací hlavy a zavírání
lahve je zobrazen na Obr. 11. [8]
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Obr. 11 Uzavírání korunkového uzávěru [8]

2.4 Uzavírací hlava na uzávěry typu ROPP
Jde o hliníkový uzávěr, který se používá např. na lahvích s alkoholem. Válcová hliníková
zátka je před použitím bez závitu, po nasunutí na hrdlo lahve je do ní pomocí systému kladek
v uzavírací hlavě vylisován závit přesně podle závitu hrdla. Při vylisování závitu dochází k zúžení
uzávěru a k pevnému přitlačení k hrdlu. [8]

Obr. 12 Uzavírání uzávěrů ROPP [8]

Obr. 13 Uzavírací hlava ROPP [3]

Pohyb hlavy ve svislém směru zabezpečuje pružinový mechanismus v kombinaci
s přítlačným čepem. Ten zajistí v první fázi šetrné přitlačení hladkého uzávěru k závitovému
ústí lahve. Následně dochází k přitlačení uzavírací hlavy s kladkami, které při rotačním pohybu
nalisují stěny uzávěru na závit hrdla lahve. Lisovací kladky jsou k hrdlu přitlačovány pákovým
mechanismem díky kladkám rozpíraných o kuželovou část hlavy. Pro zajištění požadované
těsnosti běžně stačí 1,7násobné otočení hlavy. Princip uzavírání je zobrazen na Obr. 12.
Na Obr. 13 je uzavírací hlava. [8]
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3 Rešerše zásobníků a podavačů uzávěrů
Pro chod automatických uzavíracích strojů je zapotřebí zásoba uzávěrů neustále
dodávaných k uzavíraným nádobám. Uzávěry musí být vždy orientovány tak, aby byly správně
nasazeny na nádobu. Pro tyto účely se používají zásobníky s různými způsoby podávání
uzávěrů.

3.1 Zásobník s podávacím elevátorem
Ze zásobníku pro volně nasypané uzávěry je šikmo vzhůru veden podávací dopravník.
Na jeho pásu jsou připevněny unašeče. Unašeče nabírají uzávěry a vynášejí je z násypky. Výška
unašečů a sklon dopravníku je právě takový, aby se na dopravníku správně orientované
uzávěry udržely. Nesprávně orientované uzávěry mají své těžiště dále od pásu dopravníku,
díky tomu se na unašeči neudrží a spadnou zpět do násypky. V horní části dopravníku jsou
uzávěry navedeny do svodné dráhy. Mohou na ni být odstrčeny šikmo umístěnou příčkou
nebo z boku odfouknuty stlačeným vzduchem. Zásobník s podávacím elevátorem je zobrazený
na Obr. 14.

Obr. 14 Zásobník s podávacím elevátorem [4]

3.2 Zásobník s míchacím kotoučem
Zásobník tvoří násypka se šikmým dnem. Dno se svažuje směrem k míchacímu kotouči,
který představuje čelo zásobníku. Kotouč se skládá ze dvou desek. Jedna z nich má tvar
mezikruží a druhá, vnější, je kruhová plná a mohou v ní být otvory pro sledování uzávěrů.
Desky jsou vzájemně spojeny kolíky umístěnými po jejich obvodu. Vzdálenost obou desek
odpovídá výšce uzávěru a vzájemná vzdálenost kolíků průměru uzávěru. Kolíky mají takový
Návrh vibračního dávkovače víček a mechanismu pro uzavírání lahví
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tvar, aby mezi nimi mohl projít jen správně orientovaný uzávěr. Rotací míchacího kotouče
se uzávěry promíchávají a ty, které jsou vhodně natočené, propadnou mezi kolíky a jsou
vedeny do svodné dráhy. Tento způsob je možné používat jen do určitého výkonu. Pro větší
výkon je zapotřebí většího kotouče a to lze provádět jen do určité meze. Takovýto zásobník
je zobrazen na Obr. 15 a Obr. 16. [9]
U některých zařízení nedochází v míchacím kotouči k orientaci uzávěru, ale jen k jeho
vedení do svodné dráhy. V tomto případě je nutné umístit do svodu další zařízení zajišťující
orientaci uzávěrů do správné polohy před vstupem do uzavírací hlavy. [9]

Obr. 15 Zásobník s míchacími kotouči [10]

Obr. 16 Uzavírací stroj se zásobníkem s míchacími
kotouči [11]

3.3 Zásobník s vynášecím kotoučem
Zásobník má tvar bubnu. Ten je umístěn tak, že jeho osa je šikmo. V něm je na dně
rotačně uložen kotouč s výřezy ve tvaru uzávěrů po jeho obvodu. Volně nasypané uzávěry se
rotací kotouče promíchávají a zapadají do jeho výřezů. Na čele kotouče mohou být připevněny
lišty pro lepší promíchávání nasypaných uzávěrů. Když uzávěr zapadne do výřezu, je unášen
kotoučem po obvodu bubnu. V horní části dna zásobníku jsou vhodně umístěné vzduchové
trysky. Ty ofukují uzávěry zapadlé ve výřezech, a pokud jsou otočené nesprávnou stranou,
vyfouknou je zpět do zásobníku. Správně orientované uzávěry pokračují dále v rotačním
kotouči. Následně jsou tangenciálně vytlačovány lištou, umístěnou v bubnu, z výřezů kotouče
do svodné dráhy. Tento typ zásobníku je zobrazen na Obr. 17.
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Obr. 17 Zásobník s vynášecím kotoučem [12]

3.4 Vibrační podavače
Vibrační dopravníky obecně jsou mechanické dopravníky využívající k přemisťování
materiálu setrvačných sil působících na částice dopravovaného materiálu. Patří k dopravním
prostředkům pro hromadné materiály. Umožňují dopravu materiálů o vysokých teplotách,
silně abrazivních či chemicky agresivních. Jejich konstrukce může být snadno uzavřena,
lze tedy přepravovat i materiály prašné nebo vylučující plyny a ostatní materiály znečišťující
pracovní prostředí. Dovolují spojení procesu dopravy s některými dalšími technologickými
postupy, jako např. mísením, tříděním, promýváním, ohříváním apod. Vibrační dopravník tvoří
žlab, který je pružně uložen na základu. Poháněný je buď elektromagnetickým vibrátorem,
vibrátorem s vestavěným elektromotorem otáčejícím nevývažky nebo

elektromotorem

s klikovým mechanismem. Pohon dopravníku dává žlabu kmitavý pohyb. Podle způsobu
a vlastností pohonu žlabu a jeho uložení může kmitavý pohyb žlabu a zejména pohyb částic
dopravovaného materiálu být značně složitý. Podle způsobu, kterým se odehrává dopředný
pohyb materiálu, můžeme vibrační dopravníky rozdělit na tyto skupiny:


Impulsní dopravní žlaby



Třasadla



Dopravníky s mikrovrhem [13], [14]
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3.4.1 Impulsní dopravní žlaby
Tyto dopravníky kmitají ve směru podélné osy žlabu s nesymetrickým průběhem kmitu.
Dopravník pracuje v oblasti sunutí materiálu. Ten se tedy neodtrhuje ode dna žlabu a jeho
výsledný pohyb dopředu se děje proto, že při zpětném pohybu má žlab takové zrychlení,
že nastává prokluz. Materiál spočívající na žlabu je plynuje urychlován do okamžiku,
kdy se setrvačná síla, působící na částici materiálu, rovná maximální tečné reakci mezi
materiálem a žlabem. Do té doby je materiál vůči žlabu v klidu a zrychlení žlabu až je tudíž
rovno zrychlení materiálu am. K posuvu materiálu dojde při překročení hodnoty
|𝑎ž | = 𝜇0 ∙ 𝑔

(1)

kde µ0 je součinitel klidového tření mezi materiálem a žlabem
g je gravitační zrychlení
Poté začne materiál po žlabu klouzat. Při tom je brzděn třecí silou o konstantní hodnotě,
takže jeho pohyb vůči žlabu je rovnoměrně zpomalený. Materiál se pohybuje se zrychlením
𝑎 𝑚 = 𝑎 ž + 𝜇𝑝 ∙ 𝑔

(2)

kde µp je součinitel tření za pohybu
Materiál bude klouzat, dokud se relativní rychlost mezi ním a žlabem nebude rovnat
nule. Poté se bude opět pohybovat společně se žlabem. [13], [14]

Obr. 18 Síly působící na dopravovanou částici - impulsní doprava

3.4.2 Třasadla
Třasadla, stejně jako impulsní dopravní žlaby, pracují v oblasti sunutí materiálu. Rozdíl
je v pohybu žlabu, který v tomto případě kmitá šikmo. Tím je dosaženo rozdílné reakční síly
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mezi materiálem a žlabem při pohybu vpřed a vzad. Díky tomu může být použito kmitání
se symetrickým průběhem kmitu. Při pohybu žlabu vpřed je reakční a tedy i maximální reakční
síla větší. Proto může být zrychlení žlabu využité pro urychlení materiálu vyšší. Materiál začne
po žlabu klouzat, když absolutní hodnota zrychlení žlabu překročí hodnotu
|𝑎ž | = −

𝑔∙(𝜇0 ∙𝑐𝑜𝑠𝜃+𝑠𝑖𝑛𝜃)

(3)

𝜇0 ∙𝑠𝑖𝑛𝜓+𝑐𝑜𝑠𝜓

kde 𝜓 je vibrační úhel.
Aby docházelo pouze k sunutí materiálu, musí být reakce mezi žlabem a materiálem vždy
kladná. [14]

Obr. 19 Síly působící na dopravovanou částici – třasadla, mikrovrh, upraveno z: [15]

3.4.3 Dopravníky s mikrovrhem
Žlab těchto dopravníků také kmitá šikmo. Kmitání může být se symetrickým průběhem
kmitu. Žlab má však vyšší zrychlení ve svislém směru oproti třasadlům. Tím dochází
k odpoutání materiálu od žlabu. Materiál na žlabu je nejprve urychlován. V okamžiku, kdy
absolutní hodnota zrychlení žlabu překročí hodnotu viz rovnice (3), začne materiál po žlabu
klouzat, stejně jako v případě třasadla. Když zrychlení žlabu dosáhne hodnoty
𝑎ž = −

𝑔∙𝑐𝑜𝑠𝜃

(4)

𝑠𝑖𝑛𝜓

dojde k šikmému vrhu materiálu. Let materiálu trvá do doby, kdy dopadne zpět na žlab.
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Žlab těchto dopravníků je pohonem rozkmitáván frekvencí f = 5 až f = 100 Hz při malých
amplitudách Xž = 0,05 až Xž = 15 mm. [14]
K odpoutání materiálu od žlabu dojde v okamžiku rovnosti normálového zrychlení žlabu
a normálového gravitačního zrychlení. Okamžik odskoku tedy je
1

1

𝑡𝑠 = 𝜔 ∙ arcsin (𝐾)

(5)

kde ts je doba odskoku
ω je úhlová frekvence kmitání.
K je charakteristika pohybu, což je poměr maximálního normálového zrychlení
žlabu An ku normálovému gravitačnímu zrychlení gn:
𝐾=

𝑟∙𝜔 2 ∙𝑠𝑖𝑛𝜓
𝑔∙𝑐𝑜𝑠𝜃

𝐴

= 𝑔𝑛

(6)

𝑛

kde r je amplituda kmitu a 𝜃 je úhel sklonu dráhy.
Z Obr. 20 je patrné že při konstantní frekvenci kmitů je dopravní rychlost vm přímo
úměrná hodnotě K. To platí do určité hodnoty, kdy další navyšování hodnoty charakteristiky
pohybu již nemá takový vliv na dopravní rychlost. Nechá se to vysvětlit tím, že dochází
k odrážení materiálu od dráhy vlivem vyšší dopadové rychlosti. Hodnota K, při které toto
nastane, je závislá na parametrech vibračního zásobníku a vlastnostech dopravovaného
materiálu. Na Obr.21 je vidět tatáž závislost při aplikaci komerčně vyráběného vibračního
zásobníku. Naměřené body jsou do hodnoty K = 2,5. V celém měřeném rozsahu dopravní
rychlost roste téměř konstantně. [15]
Na Obr. 20 je vynesená závislost pouze do hodnoty K = 1,6. Do hodnoty K = 1 dochází
k posuvu materiálu vůči dráze jen skluzem. Při vyšších hodnotách je pak posuv realizován
jednak skluzem a jednak mikrovrhem. Při hodnotách K ≥ 1,75 se neprojevuje tření mezi
materiálem a žlabem vlivem krátké doby jejich styku a dochází pouze k mikrovrhu. [13]
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Obr. 21 Vliv charakteristiky pohybu na
dopravní rychlost – komerčně
vyráběný zásobník, upraveno z: [15]

Pro vhodné využití kmitání je potřeba, aby doba letu materiálu byla kratší než perioda
kmitu, tedy, aby bylo K ˂ 3,3.
𝑡𝑙𝑒𝑡𝑢 = 𝑡𝑎 − 𝑡𝑠 =

2∙𝜋
𝜔

∙𝑛

(7)

ta je doba dopadu a n je poměrná doba vrhu (n = ‹0;1›) [14]
Poměrná doba vrhu n je závislá na charakteristice pohybu K. U vibračních dopravníků
s mikrovrhem nabývá K > 1. Pro n = 0 je K = 1, pro n = 1 je K ~ 3,3. [13]
U třasadel se pohybuje charakteristika pohybu K v rozmezí 0 < K < 1. U impulsních

výchylka

dopravních žlabů je charakteristika pohybu K rovna nule. [13]

dráha žlabu
dráha materiálu

čas
2𝜋
𝑛
𝜔
2𝜋
𝑇=
𝜔
Obr. 22 Vertikální pohyb žlabu a materiálu při mikrovrhu
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3.4.4 Pohony vibračních dopravníků s mikrovrhem
Nucený pohon klikovým nebo excentrickým mechanismem, který má poměr poloměru
kliky k délce ojnice 0,1 až 0,01 dává amplitudy 3 až 15 mm a frekvence 5 až 25 Hz. [14]
Žlab bývá podepřen vzpěrnými rameny nebo listovými pružinami. Přídavnými pružinami
mezi žlabem a rámem se sleduje snížení vlastní frekvence soustavy do blízkosti budící
frekvence, a tím snížení příkonu. Dosažitelná dopravní rychlost je okolo 0,4 m/s. [14]
Pohon mechanickým budičem – vibrátorem rozkmitá žlab frekvencí 15 až 30 Hz
(u menších dopravníků až 50 Hz) při amplitudách 0,5 až 5 mm. Žlab je uložen na listových,
šroubových nebo pryžových pružinách. Dopravní rychlost je až 0,25 m/s. budiče mohou být
usměrněné nebo neusměrněné. [14]
Pohon elektromagnetickým vibrátorem – kotva elektromagnetu budiče je spojena
pevně se žlabem, těleso s cívkami je ke kotvě a žlabu připojeno pružnou vazbou, kterou tvoří
předepjaté tlačné pružiny. U menších dopravníků se používá frekvence 100 Hz u větších
dopravníků nižší frekvence. Amplitudy kmitání bývají 0,05 až1 mm. Regulací napětí se dosáhne
změny amplitudy a tím regulace dopravní rychlosti. [14]

3.4.5 Vibrační kruhové zásobníky
Vibrační kruhové zásobníky jsou určeny pro podávání a orientaci volně nasypaných dílů.
Díly se pohybují po dráze na obvodu násypky a orientují se do jednotné výstupní polohy
před jejich dalším zpracováním. Vibrační pohon zásobníku je tvořen základovou a nosnou
deskou, soustavou pružin, vibračními elektromagnety nebo vibromotory a silentbloky.
Základová deska musí být mnohem hmotnější než nosná deska se zásobníkem, aby se kmitání
projevovalo především na zásobníku. Schéma je zobrazeno na Obr. 23. [16]
Nádoba vibračního zásobníku je rozkmitána pohonem do šroubových kmitů, přičemž
je materiál vynášen po podávací dráze ven ze zásobníku. Pohonem je budič kmitů. Ten může
být elektromagnetický, kmity v něm generuje jeden či více vibračních elektromagnetů.
Velikost amplitudy kmitání je závislá na velikosti budící síly vibromagnetu a rychlost kmitů
na budící frekvenci.
U větších zásobníků mů že být ke generování kmitání využita dvojice vibromotorů.
Velikost kmitů je dána nastavením rozvážení vibromotorů. Rychlost kmitů se reguluje
otáčkami vibromotorů. [17]
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Na Obr. 24 je zobrazena dráha, po které se posouvají uzávěry. Těm jsou do cesty kladeny
překážky, aby nevhodně natočené uzávěry spadly zpět, případně se natočily správně.
Zásobníky mají různý tvar dle jejich aplikace, jsou zobrazeny na Obr. 25. Válcové jsou
vhodné pro plynulé dodávání součástí menších rozměrů. Kuželové mají větší kapacitu
a napomáhají separaci součástí. Stupňovité zásobníky jsou určeny pro větší zatížení a větší
komponenty. [18]

Obr. 23 Schéma vibračního kruhového zásobníku,
upraveno z: [15]

Obr. 24 Dráha vibračního kruhového
zásobníku [17]

Obr. 25 Typy zásobníků (a) válcový (b) kuželový (c) stupňovitý [18]

Optimální vibrační úhel (úhel mezi dráhou a rovinou vibrací) je závislý na koeficientu
tření mezi materiálem a dráhou, úhlu sklonu dráhy a charakteristice pohybu. Na Obr. 26
je znázorněna jeho závislost pro charakteristiku pohybu K = 1,2. [15]
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Obr. 26 Závislost optimálního vibračního úhlu na koeficientu tření, upraveno z: [15]

Úhel sklonu dráhy je obvykle 3 až 4 °. Nejvyšší rychlost podávání je pro úhel 0 °. Součásti
na nakloněné dráze jsou tedy tlačeny součástmi na dně zásobníku. To může způsobovat
problémy s orientováním součástí, jejich zasekávání a nespolehlivost zásobníku. [15]
Se změnou množství materiálu v zásobníku se mění i jeho chování. Zvětšováním
množství materiálu se zvětšuje hmotnost kmitajících hmot. Tím pádem se snižuje vlastní
frekvence soustavy. Pokud je budící frekvence nižší než frekvence vlastní, přibližují se k sobě.
Tím se při konstantní velikosti budící síly bude zvětšovat amplituda kmitů a tedy i rychlost
posuvu. Pokud je budící frekvence vyšší než vlastní, bude se rychlost posuvu snižovat
se zvětšováním množství materiálu.

Tato nevýhoda může být řešena použitím

tzv. předzásobníku, který plynule dodává materiál a udržuje tak jeho konstantní množství
ve vibračním zásobníku. Předzásobník může být např. vibrační lineární dopravník nebo pásový
dopravník.
Firmy zabývající se výrobou vibračních zásobníků vychází ze zkušeností s laděním
zásobníků. Ladění zásobníku se provádí pomocí nastavení budící frekvence nebo tuhosti
listových pružin (změna počtu listů pružiny). Pokud přepravovaný materiál nepostupuje
konstantní rychlostí po obvodu zásobníku, přidá se v místě rychlejšího pohybu závaží
pro vyvážení.
V Tab. 1 jsou uvedeny informace získané z webových stránek firem zabývajících
se výrobou vibračních zásobníků. Uvedené informace se týkají vibračních zásobníků
s průměrem okolo 350 mm. Takové velikosti má být navržený zásobník. V sloupci s názvem
mezera je uvedena velikost mezery mezi elektromagnetickým budičem a jeho kotvou.
Písmeno V značí, že se vůči sobě pohybují vertikálně, písmeno H značí vzájemný horizontální
pohyb. Pro pole tabulky vyplněná pomlčkou nebyly ze zdrojů uveřejněných firmami hodnoty
nalezeny.
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Tab. 1.: Přehled vibračních zásobníků menších rozměrů na trhu [4], [16], [18], [19], [20], [21]
budič kmitů
násypka
průměr výška hmotnost průměr výška hmotnost frekvence
sklon
mezera příkon
výrobce
typ
[mm] [mm]
[kg]
[mm] [mm]
[kg]
kmitů [Hz] pružin [°] [mm]
[VA]
WV 310 294
180
36
100
20°/25° 0,3-0,8 V 176
WV 401

440

150

63

-

-

35

100

12°/18°

BF 35

305

103

21

-

-

-

100

12°/18°

1,2

H 135

BF40

350

112

31

-

-

-

100

12°/18°

1,3

H 180

KZ320

320

130

-

320

180

-

-

-

-

-

140

KZ400

400

150

-

400

185

-

-

-

-

-

200

YQ MACHINERY

250

-

-

350

-

-

100

-

-

-

205

300

156

-

300

115

-

-

-

-

V 280

300

156

-

400

140

-

-

-

-

V 280

290

218

40

288

100

4,2

100

-

AFAG

ROX

VONDRA+VONDRA
RNA

SRC-N
250-2

1,5-2 H 950

1-1,2 H 519

Dohledaná frekvence kmitů všech uvedených vibračních zásobníků je 100 Hz.
Tato frekvence vychází z frekvence napájecího napětí, ta je 50 Hz. Elektromagnetický budič
přitahuje kotvu při průchodu kladné i záporné půlvlny napětí a frekvence kmitů je tedy
dvojnásobná proti frekvenci napětí. Protože je u těchto zásobníků pevně daná frekvence
kmitání, musí se ladění provádět změnou tuhosti pružin.
Někteří výrobci udávají pouze frekvenci napájecího napětí, nikoli frekvenci kmitání.
Může to být proto, že budící frekvence a tedy frekvence kmitů je nastavitelná frekvenčním
měničem.
Na Obr. 27 je schéma pohonu vibračního zásobníku od firmy Vondra a Vondra. Na horní
desce je středový šroub pro uchycení nádoby zásobníku tak, aby se mohla natočit dle potřeby.
Na spodní desce jsou pryžové nožky, které tlumí vibrace přenášené do místa namontování.
Vibrace jsou generovány pomocí jednoho elektromagnetického budiče umístěného uprostřed
spodní desky. Elektromagnetický budič přitahuje kotvu ve vertikálním směru.
Na Obr. 28 je vibrační kruhový zásobník, u kterého generují vibrace dva
elektromagnetické budiče umístěné na protilehlých stranách základní desky. V rozích základní
desky jsou opět nožky s vloženými pryžovými bloky.
Na Obr. 29 je vidět namontovaný elektromagnetický budič s nastavenou vzduchovou
mezerou. Vzduchová mezera musí být taková, aby při kmitání na sebe nenarážel budič s jeho
kotvou. To by způsobovalo zvýšený hluk. A zároveň nesmí být mezera příliš velká,
aby nedocházelo ke snižování síly elektromagnetu. Mezera pro jmenovitou sílu
elektromagnetických budičů je předepsána jejich výrobci.
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Na Obr. 30 je detailněji vidět konstrukce budiče kmitů.

Obr. 27 Schéma pohonu vibračního zásobníku
od firmy Vondra a Vondra [16]

Obr. 28 Vibrační kruhový zásobník [22]

Obr. 29 Namontovaný elektromagnetický

Obr. 30 Pohon vibračního zásobníku,

budič, upraveno z: [23]

upraveno z: [23]

Pro ladění tuhosti pružin je zapotřebí nejprve nastavit správnou mezeru
elektromagnetického budiče a kotvy. Poté zkontrolovat dotažení všech šroubů pohonu
a spustit zařízení. Při běhu zařízení povolovat šrouby u jedné pružiny a sledovat chování
dopravovaného materiálu. Pokud dojde při povolování ke zrychlení, jsou pružiny příliš silné.
Pokud dojde při povolování ke zpomalení, jsou pružiny příliš slabé. Pokud je naladěno správně,
dojde nejprve ke zrychlení, ale následně opět ke zpomalení. [23]
Tuhost pružin se ovlivní počtem jejich listů. Čím více listů, tím tužší pružina. Tuhosti všech
pružin by měly být stejné. Jestliže je k dosažení správného naladění zapotřebí různých tuhostí,
musí být tužší pružiny umístěny u elektromagnetického budiče, viz Obr. 30. Pokud je
pro správné naladění potřeba použít v pružině listy různých tlouštěk, dají se tenčí listy
na stranu dále od uchycení pružiny ke konstrukci. [23]
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Na Obr. 31 je zobrazen vibrační elektromagnet používaný v budičích kmitů vibračních
zásobníků. Konktrétně tento typ YZAW 080 X00 D20 od firmy Magnet – Schultz je použit
v budiči SRC-N 400-1 firmy RNA pro zásobník o průměru 440 mm. Parametry vibromagnetu
jsou velikost napájecího napětí 200V, příkon 251 VA a vzduchová mezera 2,5 mm. V uvedeném
budiči kmitů jsou tyto vibromagnety použity tři. [21], [24]

Obr. 31 Elektromagnetický budič YZAW 080 X00 D20 [24]

3.4.6 Reálné aplikace vibračních kruhových zásobníků
Na Obr. 32 a Obr. 33 je vibrační kruhový zásobník na korunkové uzávěry použitý na lince
na plnění lahví sycenými nápoji a uzavírání lahví. Tato linka má jednu uzavírací hlavu.
Na Obr. 34 je vibrační zásobník se stupňovitou miskou použitý na stroji pro uzavírání
lahví korunkovými uzávěry. Tento stroj využívá k uzavírání lahví několik uzavíracích hlav.
Na Obr. 35 a Obr. 36 je vidět umístění vibračního zásobníku na linkách pro plnění a uzavírání
sycených nápojů využívajících jednu uzavírací hlavu. Pro všechny tyto aplikace je společné,
že zásobník uzávěrů je umístěn nad uzavírací hlavou. Ze zásobníku jsou uzávěry vedeny dolů
svodnou dráhou a následně vkládány do uzavírací hlavy. Na svodné dráze je umístěn snímač
hladiny uzávěrů. Pokud je hladina uzávěrů ve skluzu v úrovni snímače (snímač je zapnutý),
je vibrační zásobník vypnut. K jeho sepnutí dojde za stanovený čas po úbytku uzávěrů (vypnutí
snímače).
Na Obr. 37 je linka na uzavírání lahví se šroubovacími uzávěry. I pro tyto uzávěry je tedy
možno použít tento typ zásobníků.
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Obr. 33 Vibrační kruhový zásobník na korunkové
uzávěry

Obr. 32 Podávání korunkových uzávěrů

Obr. 34 Uzavírací stroj na korunkové
uzávěry [25]
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Obr. 35 Umístění vibračního kruhového zásobníku na
stáčecí a uzavírací lince [26]

Obr. 36 Stáčecí a uzavírací linka [26]

Obr. 37 Linka na uzavírání lahví se
šroubovacími uzávěry [27]
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4 Uzavírací stroj na šroubovací uzávěry
Cílem této diplomové práce je upravit stávající uzavírací stroj určený na uzavírání
plastových lahví šroubovacími uzávěry tak, aby dokázal uzavírat skleněné lahve uzávěry
korunkovými. Úprava spočívá v návrhu vibračního zásobníku dodávajícího uzávěry
na uzavírání lahví a následně v návrhu uzavíracího mechanismu.
Stroj, který je upravován, je zobrazen na Obr. 38. Základní rám (poz. 1) je tvořen spodní
a horní deskou, které jsou spolu sešroubovány tyčemi. Ve spodní desce jsou umístěny výškově
nastavitelné nohy (poz. 2). Celý rám je zakrytý krycími plechy (poz. 3). Uvnitř se nachází
mechanismus pro rotaci karuselového kola (poz. 4) a zdvihání uzavírací hlavy (poz. 5)
a potřebné rozvody elektrických kabelů a vzduchových hadic pro pneumatiku. Na horní desce
je umístěn krycí plech (poz. 6) s vyvýšenými rantly a dolů navařeným nátrubkem. To zajišťuje,
aby případná tekutina, která by se dostala na stůl rámu, odtékala vždy do určeného místa.
Mezi vrchním krycím plechem a částmi na něj přišroubovanými je vloženo těsnění,
aby se tekutina nemohla dostat do vnitřku stroje.

Obr. 38 Upravovaný uzavírací stroj

Na základním rámu stroje je umístěn článkový dopravník (poz. 7) pro přivádění
naplněných neuzavřených lahví a zároveň odebírání již zavřených lahví. Dále se zde nachází
karuselové kolo unášející lahve, sestava s uzavírací hlavou a zásobník na uzávěry (poz. 8).
Je použit zásobník s vynášecím kotoučem. Od zásobníku vede svodná dráha (poz. 9), na jejímž
konci jsou kleštiny (poz. 10) pro nasazení uzávěru na lahev. Celý mechanismus uzavírání lahví
je obehnán kryty (poz. 11), aby nebylo možné při provozu stroje zasahovat do jeho pracovního
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prostoru. To slouží k ochraně zdraví obsluhy. Kryty jsou otevíratelné, aby byl umožněn přístup
do pracovního prostoru, pokud není stroj v provozu. Při otevření krytu za chodu stroje dojde
k okamžitému přerušení provozu. Kryty jsou zhotovené z plexiskla a umožňují tedy vizuální
kontrolu stroje.
Lahve jsou článkovým dopravníkem přiváděny do karuselového kola a s ním se poté
po krocích otáčejí. Víčka jsou ze zásobníku odváděny svodnou drahou ke kleštinám,
které je zachytí. Během otáčení karuselového kola lahev vždy jedno víčko zachytí hrdlem
a vytáhne jej z kleštin. Víčko zůstane položené na lahvi a do kleštin ihned spadne další.
Takto je lahev s víčkem karuselovým kolem umístěna pod uzavírací hlavu. Ta na něj sjede
a našroubuje jej. Z popsaného vyplývá, že se jedná se o systém „pick of“. V dalším kroku
je lahev dopravena na článkový dopravník a následně po něm odjíždí.
Požadavky na úpravu stroje jsou následující. Stroj má být upraven pro uzavírání lahví
korunkovými uzávěry a to s maximálním výkonem 700 uzavřených lahví za hodinu. Má být
nastavitelný na uzavírání lahví různých velikostí, tedy pro různé průměry a výšky. Síla nutná
na uzavření lahve má být nastavitelná pro vhodný provoz stroje. Interval pro dosýpání uzávěrů
do zásobníku nemá být kratší než 10 minut. Stroj by měl vždy udržovat dostatečnou zásobu
uzávěrů před vstupem do uzavírací hlavy. Pokud by nedošlo k umístění uzávěru do uzavírací
hlavy před samotným uzavíráním, stroj by měl přerušit svůj provoz.
Základ stroje zůstane stejný. Rám, článkový dopravník a mechanismus otáčení
karuselového kola se nebudou měnit. Karuselové kolo stroje je výměnné pro různé průměry
lahví, to se tedy upraví podle konkrétní uzavírané lahve. Náhrada nastane u zásobníku víček,
který místo s vynášecím kotoučem bude navržen jako vibrační zásobník. A nahradí se také
mechanismus uzavírání lahví, aby byl vhodný pro uzavírání korunkovými uzávěry. Pro tento
typ uzávěrů se používá koncepce umisťování víček „pick and place“.
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5 Návrh dynamického nastavení vibračního zásobníku
Zásobník je potřeba navrhnout tak, aby dodával uzávěry vždy dostatečnou rychlostí
do svodné dráhy. Při návrhu je také třeba přihlédnout k tomu, že zásobník bude v provozu
přerušovaně. Po naplnění svodné dráhy po snímač hladiny uzávěrů, zobrazeného na Obr. 39,
se totiž zásobník pokaždé vypne. Při návrhu je nutné zjistit velikost síly poháněcího
vibromagnetu a tuhost pružin pro správný chod zásobníku.

Obr. 39 Schéma plnění svodné dráhy

Obr. 40 Výpočtové rozměry zásobníku

V této kapitole jsou uvedeny výpočty pro návrh vibračního zásobníku. Zásadním
je především určení průběhu a velikosti amplitudy kmitání zásobníku při síle vyvozené
vibračním elektromagnetem napájeným střídavým napětím. Tato kapitola se také zabývá
výpočtem podávací rychlosti uzávěrů.

5.1 Zvolené parametry potřebné pro návrh
Budič kmitů bude poháněn vibračním elektromagnetem. Poháněcí vibromagnet může
být umístěn ve středu základní desky. Jeho kotva je pak nad ním, připevněna na misce
zásobníku. Vůči sobě pak konají pohyb ve vertikálním směru. Tato varianta je na Obr. 41.
Při malém sklonu listových pružin vůči vertikální rovině je do směru kmitání využita jen malá
složka síly vibromagnetu.
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Obr. 42 Budič kmitání se dvěma vibromagnety

Jinou možností je použití dvou či více vibromagnetů rovnoměrně rozmístěných
na určitém poloměru základní desky. Proti nim

jsou jejich kotvy. Přitažením kotev

vibromagnetů dojde k rotačnímu resp. vlivem sklonu pružin k šroubovitému pohybu.
V tomto případě se kotva vůči elektromagnetu pohybuje především v horizontálním směru.
Tato varianta je na Obr. 42. U této varianty je při malém sklonu pružin využita síla
vibromagnetu výrazně lépe.
Jako pohon vibračního zásobníku bude navrhován elektromagnetický budič kmitů
se dvěma vibračními elektromagnety. Frekvence budící síly je zvolena 100 Hz. Vibromagenty
budou tedy napájeny napětím ze sítě o frekvenci 50 Hz. V dohledaných parametrech
k vyráběným zásobníkům se úhel sklonu pružin pohybuje okolo 18 °, zvolen je tedy α = 18 °.
Pružiny budiče kmitů budou uchyceny na průměru Dp = 265 mm.
Vnější průměr zásobníku je Dz = 330 mm, tloušťka plechu Tp = 1,5 mm a průměr
dopravovaného korunkového uzávěru Du = 32,1 mm. Pro názornost jsou užité rozměry
zobrazeny na Obr. 40. Z nich vychází průměr dopravní dráhy
𝐷𝑑 =

𝐷𝑧 −𝐷𝑢
2

− 𝑇𝑝 =

330−32,1
2

− 1,5 = 294,9 𝑚𝑚

(7)

a úhel kmitání dráhy zásobníku
𝐷𝑝

265

𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (𝐷 ∙ 𝑡𝑔𝛼) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (294,9 ∙ 𝑡𝑔(18°)) = 16,28°

(8)

𝑑

Úhel kmitání dráhy zásobníku je odlišný od sklonu pružin, protože dráha se nachází na jiném
průměru, než na jakém jsou uchyceny pružiny.
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5.2 Dynamická analýza kmitání zásobníku
Průběh kmitání zásobníku je závislý na průběhu budící síly, tuhosti pružin, hmotnosti
a momentu setrvačnosti kmitajících částí. Vibrační zásobník koná šroubovitý kmitavý pohyb.
Úlohu kmitání zásobníku lze převést na úlohu vynuceného kmitání s jedním stupněm volnosti.
Pokud by soustava nebyla tlumená, nedošlo by nikdy k ustálenému kmitání. Reálná soustava
je tlumená vnitřním tlumením materiálu pružin. Úloha je popsána následující rovnicí.
𝐹(𝑡)

𝑟̈ + 2 ∙ 𝑁 ∙ 𝑟̇ + 𝛺 2 ∙ 𝑟 = 𝑚

(9)

𝑟𝑒𝑑

V níž r je amplituda kmitů
N je konstanta útlumu
Ω je vlastní úhlová frekvence kmitání
mred je redukovaná hmotnost do místa a směru působení pružin
F(t) je budící síla závislá na čase
Konstanta útlumu N se vypočte jako
𝑁 =𝜂∙Ω

(10)

kde η je činitel vnitřního tlumení.
Činitel vnitřního tlumení oceli η nabývá hodnot 2∙10-4 až 8∙10-4. [28] V modelu byl použit
η = 4∙10-4.
Vlastní úhlová frekvence kmitání Ω závisí na poměru tuhosti pružin k a redukované
hmotnosti mred. Pro nižší spotřebu energie je výhodné provozovat zařízení při vlastní frekvencí
blízké frekvenci budící. K vybuzení potřebné amplitudy pak postačuje nižší síla.
Ačkoliv kmity zásobníku mají tvar části šroubovice, úloha je převedena na kmitání
po přímce, tudíž je potřeba hmotnost a moment setrvačnosti kmitajících částí převést
na redukovanou hmotnost. To lze provést pomocí rovnice uvedené v [29] následovně
4∙𝐼

𝑚𝑟𝑒𝑑 = √(𝑚 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼)2 + (𝐷 2 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼)2

(11)

𝑝

kde m je hmotnost součásti
α je úhel sklonu pružin

I je moment setrvačnosti součásti
Dp je průměr uchycení pružin
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Při napájení elektromagnetu harmonickým napětím elektromagnet přitahuje svou kotvu
při průchodu kladné i záporné půlvlny napájecího napětí. Frekvence budící síly je dvojnásobná
oproti frekvenci napájecího napětí a průběh budící síly v závislosti na čase F(t) lze popsat
rovnicí
𝐹(𝑡) = 𝐹 ∙ |sin(𝜔𝑈 ∙ 𝑡)|

(12)

kde F je maximální hodnota budící síly
ωU je úhlová frekvence budící síly
t je čas
Na základě této rovnice (9) byl vytvořen matematický model v programu Matlab
SIMULINK a úloha byla řešena numericky. Pro její řešení byla v programu použita funkce
ODE 45. Frekvence budící síly byla zvolena 100 Hz, tedy odpovídající harmonickému
napájecímu napětí elektromagnetu o frekvenci 50 Hz. Pro možnost obecného použití
získaných výsledků byla použita budící síla, která bude dále nazývána jako jednotková budící
síla F1(t). Její průběh je zobrazen na Obr. 43 a je pospána následovně
𝐹1 (𝑡) =

𝐹1 ∙|sin(𝜔𝑈 ∙𝑡)|

(13)

𝑚1𝑟𝑒𝑑

kde F1 = 1 N
𝜔𝑈 = 2 ∙ π ∙ f𝑈 = 2 ∙ π ∙ 50 = 314,16 rad ∙ s-1
m1red = 1 kg

Obr. 43 Průběh jednotkové budící síly v čase
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Výhodou užití takové síly v modelu je možnost přepočítání velikosti amplitudy kmitání
pro libovolnou geometrii vibračního zařízení, které je buzeno silou o budící frekvenci 100 Hz
a s výše popsaným průběhem v čase.
Řešením matematického modelu je získán průběh kmitání zásobníku vůči základně
budiče ve směru pružin a v místě uchycení pružin. Toto kmitání je vyvoláno budící silou
působící v tomtéž směru a tomtéž místě.
Velikost amplitudy kmitání dráhy vůči základové desce budiče kmitů může být u
konkrétního zařízení jiná, než získaná simulací. Její velikost se odvíjí od směru působení síly,
místa jejího působiště a poměru mezi poloměry uchycení pružin a poloměrem dráhy. Dále
pokud není redukovaná hmotnost rámu budiče kmitů alespoň 12x větší než redukovaná
hmotnost

kmitajícího

zásobníku

je

třeba

rozdělit

mezi

ně

amplitudu

kmitání

v převráceném poměru hodnot jejich redukovaných hmotností. [30]
Řešením matematického modelu pomocí programu Matlab SIMULINK byl zjištěn průběh
amplitudy kmitání při vlastní frekvenci f = 98 Hz zobrazený na Obr. 44. Na zobrazeném
průběhu amplitudy kmitání lze pozorovat rozběhovou fázi a fázi ustáleného kmitání.

Obr. 44 Průběh kmitání dráhy vůči základové desce budiče
kmitů získaný řešením matematického modelu

5.2.1 Provoz vibračního zásobníku
Vibrační zásobník se provozuje v blízkosti rezonanční frekvence, ke které se ovšem
nesmí nikdy přiblížit příliš blízko, aby nedošlo k jeho poškození. Je tedy důležité správně
vyhodnotit, zda má být rezonanční frekvence nižší či naopak vyšší než frekvence budící.
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Provoz nad rezonanční (vlastní) frekvencí soustavy
Firma RNA ve svém návodu k obsluze vibračních zásobníku [21] udává, že vlastní
frekvence by měla být nižší než budící frekvence. To znamená provoz nad rezonanční
frekvencí.
Problém pro provoz nad rezonanční frekvencí v řešené aplikaci je následující.
Pro dosažení zásoby uzávěrů bude zásobník opakovaně zapínán a vypínán. Při rozběhu
a doběhu zásobníku by mohlo docházet k potížím přechodem přes rezonanční pásmo.
Na Obr. 44 je zobrazen průběh amplitudy kmitání právě při použití budící frekvence vyšší
než je vlastní frekvence. Na Obr. 45 je pak průběh amplitudy kmitání zobrazen detailněji
během první sekundy provozu. Je zřejmé, že při rozběhu dochází k větším amplitudám kmitání,
nikoli však k nadměrně velkým. Je to dáno tím, že při sepnutí vibromagnet ihned působí
periodickou silou o frekvenci 100 Hz, nemá žádný plynulý rozběh. Amplitudy při rozběhu
je ještě možno zmenšit snížením napětí a tedy budící síly.
Ani při doběhu se zařízení nedostane do rezonance díky okamžitému přerušení budící
síly. Provoz nad rezonanční frekvencí tedy nepředstavuje v tomto ohledu potíž.

Obr. 45 Průběh kmitání během první sekundy

Provoz pod rezonanční frekvencí soustavy
Firma AFAG ve svém návodu k obsluze [19] udává, že zásobník musí být vždy nastaven
tak, aby vlastní frekvence byla přibližně 5% nad frekvencí budiče. Stejně tak v návodu How
to tune a vibratory feeder [23] od firmy Hoosier Feeder Company je považováno správné
naladění s vlastní frekvencí vyšší než budící.
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Provoz pod rezonanční frekvencí v řešené aplikaci by mohl způsobit následující potíž.
Při změně množství náplně zásobníku dochází ke změně vlastní frekvence. Prázdný zásobník
má větší vlastní frekvenci než naplněný. Při naplnění zásobníku velkým množstvím uzávěrů
by tedy mohla hodnota vlastní frekvence klesnout na hodnotu budící frekvence,
což by způsobilo rezonanci.
Pro provoz navrhovaného vibračního zásobníku je vhodnější, aby vlastní frekvence
zásobníku byla nižší než frekvence budící síly.

5.2.2 Oblast ustáleného kmitání
Z Obr. 44 je patrné, že přibližně po patnácti vteřinách běhu dojde k ustálení kmitání. Při
ustáleném kmitání je vzhledem k frekvenci budící síly čekáváno řešení úlohy ve tvaru
𝑓(𝑡) = 𝑏 ∙ sin(200 ∙ 𝜋 ∙ 𝑡 + 𝑐) + 𝑑

(14)

Pro lepší zpracovatelnost numericky získaného řešení úlohy je průběh amplitudy kmitání
ve fázi ustáleného kmitání aproximován právě funkcí f(t) uvedenou v rovnici (14).
Nejvýznamnějším členem této funkce je člen b. Ten představuje v tomto případě hodnotu
amplitudy kmitání při jednotkové budící síle. Na Obr. 46 je znázorněna aproximace pro vlastní
frekvenci fvl = 98 Hz, v Tab. 2 jsou uvedené výsledky této aproximace. Aproximace byla

d

b

provedena v programu MATLAB pomocí nástroje Curve Fitting.

Obr. 46 Průběh amplitudy kmitání při vlastní frekvenci 98 Hz a jeho aproximace

Návrh vibračního dávkovače víček a mechanismu pro uzavírání lahví

34

DIPLOMOVÁ PRÁCE

ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ
A ČÁSTÍ STROJŮ

Tab. 2.: Koeficienty získané aproximací průběhu amplitudy kmitání při vlastní frekvenci 98 Hz

Označení koeficientu

Význam koeficientu

Hodnota koeficientu

b

amplituda výchylky [m]

2,779∙10-5

c

fázový posun [rad∙s-1]

-5,672

vychýlení ze statické

d

1,667∙10-6

rovnovážné polohy [m]

Výše uvedeným způsobem jsou zpracovány průběhy amplitud kmitání při různých
hodnotách vlastní frekvence. Na základě toho je vytvořen graf závislosti mezi velikostí
amplitudy kmitání při jednotkové budící síle a hodnotou vlastní frekvence. Závislost
je zobrazena na Obr. 47. Na Obr. 48 je zobrazena tato závislost pro přepočítané hodnoty
týkající se konkrétního stroje. Přepočet velikosti amplitudy je popsán v následující kapitole.
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Obr. 47 Amplituda výchylky kmitů
při jednotkové budící síle
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Obr. 48 Amplituda výchylky kmitů při jednotkové
budící síle pro navrhované zařízení
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5.2.3 Přepočet velikosti amplitudy kmitání pro navrhovaný zásobník

Obr. 49 Rozdíly amplitud kmitů na významných poloměrech

Na Obr. 49 je zobrazeno, jak se liší velikosti amplitud kmitání na různých poloměrech
zásobníku. Písmeno n naznačuje velikost amplitudy kmitů na poloměru dráhy zásobníku,
písmeno b naznačuje velikost amplitudy na poloměru uchycení pružin a písmeno m naznačuje
velikost amplitudy na poloměru působení síly elektromagnetu. Šipka označená F1 zobrazuje
směr působení síly uvažované v matematickém modelu a šipka značená F´ směr a působiště
síly na navrhovaném budiči kmitů vibračního zásobníku. Pro přepočítání velikosti amplitudy
kmitání

je

zapotřebí

zjistit

velikost

amplitudy

kmitání

na

poloměru

dráhy

zásobníku při působení jednotkové síly ve směru a působišti skutečné síly budiče kmitů.
Ta je označena jako nF´ a vypočte se
𝑅 (cos 𝛼)2

𝑅

𝑛𝐹´ = ( 𝑅𝑒𝑙 𝑅𝑑
𝑝

𝑝

cos 𝛽

93

) ∙ 𝑏 = (132,5 ∙

147,45 (cos 18°)2
132,5

∙ cos 16,28°) ∙ 𝑏 = 0,736 ∙ 𝑏

(15)

Velikost amplitudy je uvažována pro kmitání zásobníku vůči základové desce budiče
kmitů. Podstatná je ovšem znalost amplitudy kmitů zásobníku vůči celému stroji. Základová
deska je na stroj uchycena pružně pomocí silentbloků s malou tuhostí pro minimalizaci
přenosu vibrací na rám stroje. V takovém případě je dle [30] ještě třeba velikost kmitů snížit
poměrem redukovaných hmotností rámu budiče kmitů a kmitajícího zásobníku, protože jejich
poměr u navrhovaného zásobníku je nižší než 12. Tudíž velikost amplitudy kmitání dráhy
zásobníku při působení jednotkové síly ve směru a působišti skutečné síly budiče kmitů je
𝑟𝐹´ = 𝑚

𝑚𝑧𝑟𝑒𝑑
𝑧𝑟𝑒𝑑 +𝑚𝑛𝑟𝑒𝑑 +𝑚𝑘𝑟𝑒𝑑

10,92

(16)

∙ 𝑛𝐹´ = 15,410,92+3,52+0,96 ∙ 𝑛 = 0,709 ∙ 𝑛𝐹´

𝑟𝐹´ = 0,517 ∙ 𝑏
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Redukovaná hmotnost základové desky
4∙𝐼

4∙17,8

𝑚𝑧𝑟𝑒𝑑 = √(𝑚 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼)2 + (𝐷 2 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼)2 = √(16,2 ∙ sin(18°))2 + ( 2,652 ∙ cos(18°))2
𝑝

(17)

= 10,92 𝑘𝑔

Redukovaná hmotnost samotné násypky
4∙𝐼

4∙6,24

𝑚𝑛𝑟𝑒𝑑 = √(𝑚 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼)2 + ( 2 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼)2 = √(2,9 ∙ sin(18°))2 + ( 2 ∙ cos(18°))2
𝐷
2,65
𝑝

(18)

= 3,52 𝑘𝑔

Redukovaná hmotnost dílu, na který se násypka připevňuje
4∙𝐼

4∙1,5

𝑚𝑘𝑟𝑒𝑑 = √(𝑚 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼)2 + (𝐷 2 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼)2 = √(1,6 ∙ sin(18°))2 + (2,652 ∙ cos(18°))2

(19)

𝑝

= 0,96 𝑘𝑔

Tímto přepočtem se získají hodnoty amplitud výchylky kmitů při jednotkové budící síle
pro navrhované zařízení. Na straně 35 na Obr. 48 jsou tyto hodnoty vyneseny do grafu
v závislosti na vlastní frekvenci zařízení.

5.3 Výpočet rychlosti posuvu uzávěrů
V průběhu kmitu mohou mezi uzávěrem a dopravní tratí zásobníku, po které se tento
uzávěr pohybuje, nastat různé fáze relativních pohybů.
1) Fáze mikrovrhu
Uzávěr není ve styku s tratí. Mikrovrh nastane když
𝑎ž (𝑡) ∗ sin(𝜓) < −𝑔 ∗ cos(𝜃)

(20)

tedy pokud zpomalení tratě ve směru její normály je větší než složka gravitačního
zrychlení působící na uzávěr ve stejném směru
zrychlení uzávěrů je

a(𝑡) = −𝑔 ∗ sin(𝜃)

(21)

2) Fáze relativního klidu
Tato fáze nastane v okamžiku, kdy platí
|−𝑎ž (𝑡) ∗ cos(𝜓) − 𝑔 ∗ sin(𝜃)| − |𝜇𝑠 ∗ (𝑎ž (𝑡) ∗ sin(𝜓) + 𝑔 ∗ cos(𝜃))| < 0 (22)
tedy pokud setrvačné síly v normálovém směru tratě působící na uzávěr
nepřekročí hodnotu třecí síly mezi uzávěrem a tratí a zároveň mezi uzávěrem
Návrh vibračního dávkovače víček a mechanismu pro uzavírání lahví
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a tratí nastane nulová rychlost. Za těchto okolností bude rychlost mezi uzávěrem
a tratí nulová po dobu platnosti nerovnice (22). Ve výpočtech rychlosti posuvu
se však tento stav projeví jen zřídkakdy, a pokud ano trvá jen krátký okamžik
a je tedy zanedbatelný.
zrychlení uzávěrů je

𝑎(𝑡) = 𝑎ž (𝑡)

(23)

3) Fáze skluzu
Další možností vzájemného pohybu je sunutí uzávěru po dráze. K tomu dojde,
pokud nenastane ani jeden z výše uvedených pohybů. Uzávěr se vůči dráze může
sunout dopředu či dozadu. Při sunutí dopředu je kladná relativní rychlost,
při sunutí dozadu záporná. Při změně smyslu relativní rychlosti dojde ke změně
smyslu síly působící na uzávěr vlivem tření mezi uzávěrem a dráhou. Okamžik
změny smyslu vychází z předpokladu, že celkové zrychlení uzávěru během jedné
periody je nulové. Při ustáleném kmitání je totiž rychlost posuvu z globálního
pohledu konstantní. Rychlost kolísá jen v rámci jednotlivých period.
zrychlení uzávěrů při sunutí vpřed je
𝑎(𝑡) = −𝑔 ∗ sin(𝜃) − 𝜇𝑑 ∗ (𝑎ž (𝑡) ∗ sin(𝜓) + 𝑔 ∗ cos(𝜃))

(24)

zrychlení uzávěrů při sunutí vzad je
𝑎(𝑡) = −𝑔 ∗ sin(𝜃) + 𝜇𝑑 ∗ (𝑎ž (𝑡) ∗ sin(𝜓) + 𝑔 ∗ cos(𝜃))

(25)

Rychlost posuvu při každé fázi pohybu se vypočte jako
𝑡

𝑣(𝑡) = ∫𝑡 2 𝑎(𝑡)𝑑𝑡

(26)

1

Dráha, kterou uzávěr urazí, se vypočte jako
𝑡

𝑠(𝑡) = ∫𝑡 2 𝑣(𝑡)𝑑𝑡

(27)

1

Rychlost posuvu se vypočte jako celková dráha, kterou uzávěr urazí během jedné
periody, dělená délkou periody.
Uzavírací stroj, pro který je vibrační zásobník konstruován, má maximální kapacitu
700 uzavření lahví za hodinu. Je tudíž potřeba dodat 700 uzávěrů za hodinu. Při průměru
uzávěru 32,1 mm, by to znamenalo rychlost podávání 6,2 mm/s. Kvůli orientaci uzávěrů musí
být minimální podávací rychlost vyšší. Člen zajišťující správnou orientaci totiž umožní další
pohyb po dráze jen správně orientovaným dílům. Díly nevhodně orientované spadnou zpět
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na dno zásobníku. Systém by však měl fungovat tak, že uzávěry vždy naplní skluz, ve kterém
jsou dopravovány k uzavírací hlavě, jen do určité hladiny. Ta je indikovaná indukčním
snímačem. Při se sepnutí snímače se tedy vypne vibrační zásobník a znovu se uvede do
provozu po uplynutí předem nastavené doby po vypnutí snímače. Rychlost podávání víček se
tedy může pohybovat od minimální zajišťující plynulý provoz stroje do prakticky neomezené.
Na Obr. 50 je znázorněn průběh výchylky dráhy zásobníku a rychlosti uzávěrů, kterou
se uzávěr po dráze pohybuje při dané amplitudě kmitání. V zobrazení průběhu rychlosti jsou
popsány jednotlivé fáze pohybu uzávěru. Během periody kmitu se rychlost mění. V globálním
pohledu se uzávěry pohybují zdánlivě konstantní rychlostí, tato rychlost je střední hodnotou
průběhu rychlosti. V grafu je střední rychlost zobrazena a její hodnota je vmin = 16 mm/s.
Tato hodnota je určena jako minimální rychlost posuvu pro spolehlivé dodávání uzávěrů
a nastane při amplitudě výchylky dráhy zásobníku rmin = 0,14 mm.
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Obr. 50 Průběh rychlosti uzávěru a fáze relativních pohybů

Návrh vibračního dávkovače víček a mechanismu pro uzavírání lahví

39

DIPLOMOVÁ PRÁCE

ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ
A ČÁSTÍ STROJŮ

Na Obr. 51 je diagram znázorňující teoretický vztah mezi úhlem sklonu trati zásobníku
a rychlosti posuvu částic. Na Obr. 52 jsou porovnány hodnoty z tohoto diagramu s hodnotami,
které jsou vypočítány pro stejné parametry dle úvah uvedených výše. Hodnoty

jsou

vypočítány pro několik hodnot charakteristiky pohybu K. Je vidět, že hodnoty jsou si velmi
blízké a výpočet je tedy zřejmě sestaven správně.
Podávací rychlost v závislosti na
sklonu tratě

150

vypočteno

K=1,5

odečteno z
diagramu

100

K=1,3
f*vm [Hz*in/s]

50

K=1,1
0

-50

-100
0

1

2

3

4

úhel sklonu tratě [°]

Obr. 52 Porovnání vypočtené podávací
rychlosti s hodnotami z diagramu

Obr. 51 Diagram vlivu úhlu sklonu tratě
na podávací rychlost, upraveno z: [15]

5.4 Výpočet parametrů dráhy zásobníku
Úhel sklonu dráhy u zásobníků popsaných v rešerši se pohybuje v rozmezí 2 – 3 °.
Literaturou doporučený úhel je 3 – 4 °. Předběžně je zvolen úhel 𝜃 = 3 ° a z něj dopočítáno
stoupání dráhy zásobníku. Význam použitých symbolů je vysvětlen na Obr. 53.
𝑃 = 𝜋 ∙ 𝐷𝑑 ∙ 𝑡𝑔(𝜃) = 𝜋 ∙ 294,9 ∙ 𝑡𝑔 (3 °) = 48,55 𝑚𝑚

Stoupání dráhy:

(28)

=> zvoleno P = 45 mm
Úhel sklonu dráhy:

𝑃

45

𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝜋∙𝐷 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝜋∙294,9 = 2,78 °
𝑑

Aby bylo kmitání dobře využito, musí být amplituda kmitů taková, že doba letu součásti
je kratší než perioda kmitů, tedy že charakteristika pohybu K < 3.3. K výpočtu je třeba vypočítat
úhel kmitání zásobníku, tedy na průměru dopravní dráhy.
Vibrační úhel:

𝜓 = 𝛽 − 𝜃 = 16,28 − 2,78 = 13,5 °
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3,3∙9,81∙cos(2,78°)

= (2∙𝜋∙100)2 ∙sin(13,5°) = 0,35 𝑚𝑚

(30)

r´max je hraniční hodnota => zvoleno rmax = 0,3 mm

5.5 Velikost budící síly
Pro neustálou dodávku musí být dráha násypky zaplněna uzávěry. Pokud by uzávěry
nezaplňovaly celou dráhu, mohlo by se stát, že by zásobník určitou dobu uzávěry nedodával.

Obr. 53 Vybrané rozměry šroubovité dráhy

Délka dráhy
𝐿 = 𝑧 ∙ √(𝐷𝑑 ∙ 𝜋)2 + 𝑃2 = 2 ∙ √(294,9 ∙ 𝜋)2 + 452 = 1855 𝑚𝑚

(31)

Počet uzávěrů na dráze
𝐿

𝑝=𝐷 =
𝑢

1855
32,1

= 57,8

(32)

V případě rovnoměrného rozmístění se na dráhu zásobníku vejde 58 uzávěrů. Jeden
uzávěr má hmotnost 0,002 kg a pohybují se po dráze o průměru 294,9 mm. Jejich hmotnost
je tedy 0,116 kg a moment setrvačnosti je 0,25 kg∙mm2.
Redukovaná hmotnost uzávěrů na dráze
4∙𝐼

4∙2,5

𝑚𝑢𝑟𝑒𝑑 = √(𝑚 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼)2 + ( 2 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼)2 = √(0,116 ∙ sin(18°))2 + ( 2 ∙ cos(18°))2 (33)
𝐷
2,65
𝑝

= 0,14 𝑘𝑔
Frekvence budící síly je zvolena 100 Hz, stejná jako mají zásobníky, u kterých se tento
údaj podařilo dohledat. Vlastní frekvenci pro prázdný zásobník je zvolena 96 Hz. Při této vlastní
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frekvenci je zjištěná hodnota amplitudy kmitu 7,1∙10-3 mm při jednotkové budící síle.
Z již vypočtených parametrů lze získat hodnotu maximální síly vibračních elektromagnetů
potřebnou pro dosažení požadované amplitudy kmitání následujícím výpočtem.
𝐹𝑚𝑎𝑥 =

𝑟𝑚𝑎𝑥
𝑟
𝐹96

0,3

∙ 𝑚𝑟𝑒𝑑 𝑚𝑖𝑛 = 7,1∙10−3 ∙ 4,62 = 195 𝑁

(34)

mred min je redukovaná hmotnost všech kmitajících částí při vyprázdnění dna zásobníku,
tedy násypky, dílu, na který je připevněna a uzávěrů na dráze.
Pro ověření výsledku je pro vypočtenou sílu a redukovanou hmotnost vypočítána
amplituda kmitů zásobníku při dané vlastní frekvenci fvl = 96 Hz. Výsledkem je amplituda
r = 0,296 mm, tedy prakticky shodná s požadovanou. Vypočítaná maximální síla vibromagnetů
Fmax = 195 N je skutečně vhodná pro uvažovaný provoz zásobníku. Pro pohon by byly vhodné
dva elektromagnety, doporučené firmou KENDRION, o síle 110 N, tedy celkové 220 N.

5.6 Návrh pružin
Je nevhodné provozovat zásobník s nezaplněnou dráhou uzávěry, protože by docházelo
k prodlevě v podávání. Následuje tedy výpočet potřebné tuhosti pružin pro zásobník se
zaplněnou dráhou uzávěry, kdy vlastní frekvence fvl = 96 Hz.
𝑘=

𝑚𝑟𝑒𝑑𝑚𝑖𝑛 ∙𝜔 2
1000

=

4,62∙(2∙𝜋∙96)2
1000

= 1 681 𝑁/𝑚𝑚

(35)

Prázdný zásobník pak ovšem bude mít vyšší vlastní frekvenci. A ani v tomto případě
se nesmí přiblížit příliš blízko budící frekvenci.

𝑓𝑣𝑙 =

√𝑚

1000∙𝑘

𝑛𝑟𝑒𝑑 +𝑚𝑘𝑟𝑒𝑑

2∙𝜋

1000∙1 681

=

√ 3,52+0,96
2∙𝜋

= 97,5 𝐻𝑧

(36)

Vlastní frekvence úplně prázdného zásobníku je 97,5 Hz, takže ani v tomto stavu
se nedostane do rezonance. Z tohoto hlediska tedy vypočítaná tuhost pružin vyhovuje.
Pružiny jsou oboustranně uchyceny tak, jak je to zobrazeno na Obr. 54. Jejich tuhost
se dle [29] vypočte jako
𝑘=

12∙𝐸∙𝐽𝑥

(37)

𝑙3

kde E je Youngův modul pružnosti
Jx je kvadratický modul průřezu
l je délka pružiny
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Obr. 54 Oboustranné uchycení pružin budiče kmitů

Pro návrh je zvolená délka pružin l = 90 mm, počet listů v pružině 𝛾 = 3, tloušťka listu
h = 1 mm, mezera mezi listy i = 0,8 mm. Výpočtem je potřeba zjistit šířku pružin g. Nejprve
je vypočtena hodnota kvadratického momentu pro požadovanou tuhost pružin.
𝑘∙𝑙3

𝐽𝑥 = 12∙𝐸

(38)

1 681
∙ 903
4
𝐽𝑥 =
= 121,57 𝑚𝑚4
12 ∙ 210 000
Z této hodnoty je vypočtena potřebná šířka pružin. Nejprve je uveden výpočet
kvadratického momentu průřezu pro libovolný počet listů pružin s jeho odvozením.

Obr. 55 Příčný řez pružinou

Výpočet kvadratického momentu průřezu pro lichý počet listů
𝐽𝑥 =

𝑔∙ℎ3
12

∙ 𝛾 + 2 ∙ (ℎ + 𝑖)2 ∙ ℎ ∙ 𝑔 + 8 ∙ (ℎ + 𝑖)2 ∙ ℎ ∙ 𝑔 + 18 ∙ (ℎ + 𝑖)2 ∙ ℎ ∙ 𝑔 + ⋯

(39)

Výpočet kvadratického momentu průřezu pro sudý počet listů
𝐽𝑥 =

𝑔∙ℎ3
12

1

9

∙ 𝛾 + 2 ∙ (ℎ + 𝑖)2 ∙ ℎ ∙ 𝑔 + 2 ∙ (ℎ + 𝑖)2 ∙ ℎ ∙ 𝑔 +

25
2

∙ (ℎ + 𝑖)2 ∙ ℎ ∙ 𝑔 + ⋯
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Výpočet kvadratického momentu průřezu pro libovolný počet listů
𝐽𝑥 =

𝑔∙ℎ3
12

∙ 𝛾 + (ℎ + 𝑖)2 ∙ ℎ ∙ 𝑔 ∙ 𝜗

(41)

Tab. 3.: Pomocný koeficient pro libovolný počet listů pružiny

Počet listů pružiny 𝛾

Koeficient 𝜗

1

0

2

1
2

3

2

4

5

5

10

6

35
2

7

28

Potřebná šířka pružin
𝑔 = ℎ3
12

𝐽𝑥
∙𝛾+(ℎ+𝑖)2 ∙ℎ∙𝜗

= 13
12

121,57
∙3+(1+0,8)2 ∙1∙2

= 18,06 𝑚𝑚

(42)

Šířka pružin je na základě výpočtu zvolena g = 18 mm. Navržené pružiny se skládají ze tří
ocelových kalených listů obdélníkového průřezu tloušťky 1 mm a šíře 18 mm. Na koncích,
v místech ukotvení pružin, jsou mezi každým listem vloženy ocelové podložky. Tyto podložky
oddělují listy, aby mezi nimi při ohybu pružin nedocházelo ke tření a tedy k nežádoucímu
tlumení. Zároveň přesně definují délku listů mezi ukotveními. Podložky mají tloušťku 0,8 mm,
šířku 18 mm jako listy pružin a výšku 14,8 mm, uprostřed podložky je kruhový otvor
pro upevňovací šroub. Osová vzdálenost děr v listech pružin je 104,8 mm. Ta je dána sklonem
pružin a vzdáleností mezi základovou deskou a dílem pro upevnění násypky. Velikostí podložek
a vzdáleností děr je stanovena délka pružin, a to 90 mm. Tuhost jedné pružiny je 418,8 N/mm.
Protože pružiny jsou použity čtyři celková tuhost je 1675 N/mm. To je velice blízko požadované
tuhosti 1681 N/mm. Takže s takovými pružinami je vlastní frekvence vibračního zásobníku
skutečně 96 Hz, jak bylo původně zvoleno.
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5.7 Výpočet času pro doplňování uzávěrů do zásobníku
Aby byla zajištěna neustálá dodávka uzávěrů, nesmí se zásobník vyprázdnit, ale ani příliš
přeplnit. Proto je proveden výpočet intervalu přisýpání určitého počtu uzávěrů. Minimální
rychlost posuvu uzávěrů je určena na vmin = 16 mm/s při minimální amplitudě kmitání
rmin = 0,14 mm. Z této amplitudy lze získat minimální vlastní frekvenci zařízení, při které ještě
dodává uzávěry dostatečnou rychlostí. Nejprve je hodnota amplitudy rmin = 0,14 mm
přepočtena na hodnotu amplitudy kmitu při jednotkové budící síle
𝑟

𝑟

𝐹 𝑚𝑖𝑛

𝑟

= 𝑟 𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝐹
𝑚𝑎𝑥

96

=

0,14

∙ 7,15 ∙ 10−3 = 3,34 ∙ 10−3 𝑚𝑚

0,3

(43)

Vypočtené hodnotě amplitudy kmitu při jednotkové budící síle odpovídá vlastní
frekvence fvl = 91 Hz. Tato hodnota je odečtena z grafu na Obr. 48. Ze znalosti této frekvence
lze dopočítat hodnota redukované hmotnosti kmitajících částí při amplitudě rmin = 0,14 mm.
𝑓

2

962

𝑚𝑟𝑒𝑑 𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑟𝑒𝑑𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑓 𝑣𝑙 𝑚𝑖𝑛 2 = 4,62 ∙ 912 = 5,128𝑘𝑔

(44)

𝑣𝑙 𝑚𝑎𝑥

Dno zásobníku je kuželovité, aby se uzávěry při vyprazdňování sunuly k obvodu násypky.
Jeho sklon je malý, jen 3 °, díky tomu by uzávěry měly být rozloženy rovnoměrně po celém
dně. S tímto předpokladem je dále vypočítána maximální hmotnost náplně, množství uzávěrů
a doba jejich přisýpání do zásobníku.
𝑚𝑚𝑎𝑥 =

𝑚𝑟𝑒𝑑 𝑚𝑎𝑥
𝐷 2
√𝑠𝑖𝑛2 𝛼+( 𝑧𝑣 2 ∙𝑐𝑜𝑠𝛼)2
2∙𝐷𝑝

=

5,128
2
√𝑠𝑖𝑛2 18°+( 327 2∙𝑐𝑜𝑠𝛼)2

= 0,646𝑘𝑔

(45)

2∙265

Aby zásobník kmital alespoň s minimální požadovanou amplitudou rmin = 0,14 mm, je do
něj možné nasypat náplň o hmotnosti až 646 g. V případě korunkových uzávěrů, kdy jeden váží
2 g, by to činilo 323 kusů. Při taktu 700 uzavřených lahví za hodinu by to teoreticky znamenalo
přisýpání uzávěrů po 27 minutách. Konkrétně u těchto uzávěrů ovšem dochází k tomu, že při
větším množství, kdy jsou na sobě ve více vrstvách, do sebe zapadají a pak neprojdou přes
past, která propustí pouze jeden uzávěr.
Byl dán požadavek, aby uzávěry byly přisypávány nejčastěji jednou za 10 minut.
To činí přisýpání po 117 uzávěrech, je uvažováno tedy 120. Redukovaná hmotnost zásobníku
se 120 uzávěry je 4,81 kg. Vlastní frekvence prázdného zásobníku bude opět uvažována 96 Hz,
aby se zařízení nepřiblížilo příliš blízko k rezonanci.
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Vlastní frekvence zásobníku naplněného 120 uzávěry je
𝑚

4,62

𝑓𝑣𝑙 𝑚𝑖𝑛 = 𝑓𝑣𝑙 𝑚𝑎𝑥 ∙ √𝑚 𝑟𝑒𝑑 𝑚𝑖𝑛 = 96 ∙ √4,81 = 94,1 𝐻𝑧

(46)

𝑟𝑒𝑑 𝑚𝑎𝑥

Při této vlastní frekvenci je hodnota amplitudy kmitu 4,85∙10-3 mm při jednotkové budící
síle.
Potřebná budící síla pro tento případ je
𝐹=

𝑟𝑚𝑖𝑛
𝑟
𝐹94,1

0,14

∙ 𝑚𝑟𝑒𝑑 𝑚𝑎𝑥 = 4,85∙10−3 ∙ 4,81 = 138,8 𝑁

(47)

Na dosýpání uzávěrů každých 10 minut by stačila celková síla vibromagnetů 139 N.
Menší běžně dodávané vibromagnety mají maximální sílu 40 N. Pokud by byly použity
v navrhovaném zásobníku, dostal by se při úplném vyprázdnění do rezonance.
To je nepřípustné. Budou tedy použity již zmiňované elektromagnety o celkové síle 220 N.
V současné době je možné použít zařízení pro úpravu průběhu napájecího napětí
vibromagnetů. Je možné měnit velikost amplitudy napětí, tím se reguluje síla, či frekvenci
napětí, tím se změní frekvence budící síly. Při neměnné tuhosti pružin lze takto upravovat
chování vibračního zařízení. Při zpětnovazebním řízení by bylo možné udržovat stálou hodnotu
amplitudy kmitání nezávisle na množství náplně zásobníku. Pro toto řízení by ovšem bylo
zapotřebí měřit např. hmotnost zásobníku nebo velikost amplitudy kmitů. Tato varianta není
v této práci dále rozebírána, jelikož není v zadání požadována.

5.8 Výpočet velikosti mezery mezi vibromagnetem a kotvou
Pro správný chod vibračního zásobníku je nutno vhodně nastavit velikost vzduchové
mezery mezi vibračním elektromagnetem a jeho kotvou. Pokud by byla mezera malá,
docházelo by k nárazům kotvy a vibromagnetu. To má za následek zvýšenou hlučnost a zařízení
se tím poškozuje. Naopak při nadměrně velké mezeře se snižuje síla vibromagnetu a účinnost
zařízení.
Minimální mezera musí mít velikost jako amplituda kmitání sečtená s vychýlením kotvy
ze statické rovnovážné polohy při kmitání. Ve výše uvedené aproximační rovnici představuje
amplitudu kmitání koeficient b. Vychýlení ze statické rovnovážné polohy představuje
koeficient d. Největší výchylka kotvy bude při prázdném zásobníku, tedy při vlastní frekvenci
97,5 Hz. Při této frekvenci je b = 2,178∙10-5 a d = 1,77∙10-6. Tyto hodnoty jsou ovšem
na poloměru umístění pružin, ve směru kmitání pružin a vyvolané jednotkovou silou působící
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na tomtéž poloměru a v témže směru. Vibromagnety jsou ovšem umístěny na menším
poloměru a kmitají v horizontálním směru. Hodnoty je tudíž potřeba přepočítat.
Přepočet se provede obdobným způsobem, jaký je uveden kapitole 5.2.3. S tím rozdílem,
že nyní se hodnota přepočítává na poloměr, kde působí síla elektromagnetu, a do směru jejího
působení. Hodnota této amplitudy kmitání je
2

𝑅

2

93

𝑚´𝑏𝐹´ = ( 𝑅𝑒𝑙 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼) ∙ 𝑏 = (132,5 ∙ 𝑐𝑜𝑠18°) ∙ 𝑏 = 0,446 ∙ 𝑏

(48)

𝑝

𝑚´𝑏𝐹´ = 0,446 ∙ 2,178 ∙ 10−5 = 9,714 ∙ 10−6
Hodnota vychýlení ze statické rovnovážné polohy v témže směru a místě
𝑚´𝑑𝐹´ = 0,446 ∙ 𝑑 = 0,446 ∙ 1,77 ∙ 10−6 = 7,894 ∙ 10−7

(49)

Minimální potřebná vzduchová mezera
𝛿=𝑚

𝐹

𝑛𝑟𝑒𝑑 +𝑚𝑘𝑟𝑒𝑑

139

∙ (𝑚´𝑏𝐹´ + 𝑚´𝑑𝐹´ ) = 3,52+0,96 ∙ (9,714 ∙ 10−6 + 7,894 ∙ 10−7 )

(50)

= 3,25 ∙ 10−4 𝑚
Pro budící sílu F = 139N je potřebná vzduchová mezera 𝛿 = 0,33 mm.
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6 Návrh konstrukčního řešení uzavíracího mechanismu
Uzavírací mechanismus je navržen jako samostatná sestava, jíž je možné namontovat
na stůl uzavíracího stroje. Schéma navrhovaného uzavíracího mechanismu je na Obr. 56.
Pro montáž sestavy je potřeba nahradit horní desku a krycí plech rámu stroje upravenými díly.
Úpravy spočívají v odebrání některých již nepotřebných tvorů a přidání nových otvorů
pro přišroubování sestavy uzavíracího mechanismu.

Obr. 56 Schéma navrhovaného uzavíracího mechanismu
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6.1 Vibrační zásobník

Obr. 57 Rozpad navrženého budiče kmitů

Obr. 58 Rozpad mísy zásobníku

Na Obr. 57 je zobrazen rozpad navrženého budiče kmitů. Je tvořen svařencem základové
desky (poz. 1). Na ní jsou ze spodu přišroubované pryžové silentbloky (poz. 2) pro pružné
uchycení k rámu stroje. Na vrchu desky jsou přišroubovány listové pružiny (poz. 3) a držáky
vibračních elektromagnetů (poz. 4). Pružiny se skládají ze čtyř pásů plechu (poz. 5),
mezi kterými jsou vloženy distanční podložky (poz. 6). Na opačném konci pružin
je přišroubován svařenec ve tvaru kříže (poz. 7), na který se upevňuje mísa zásobníku.
Na koncích ramen kříže jsou vytvořena osazení, do kterých se mísa vloží a pomocí přídržek
(poz. 8) se z boku zajistí. Toto řešení umožní mísu při montáži libovolně natočit vůči budiči
kmitů. Dále jsou na tomto kříži navařeny úchyty (poz. 9) pro připevnění kotev vibromagnetů.
Kotvy jsou ke svařenci přišroubovány. Proti nim se nacházejí vibromagnety (poz. 10).
Ty jsou přišroubovány na svých držácích a jsou tudíž pevně spojeny se základní deskou.
Vibromagnety je možné upevnit v různé vzdálenosti od jejich kotvy. To umožňuje vhodné
nastavení mezery tak, aby nedocházelo k nárazům při provozu. Pro nastavení vzdálenosti
se vloží podložka správné tloušťky mezi vibromagnet a kotvu. Následně se vibromagnet
ke kotvě přitáhne a v této poloze vibromagnetu se dotáhnou šrouby (poz. 11), které ho drží.
Celé zařízení je zakryto plechovými kryty (poz. 12) připevněnými na základní desce.
Rozpad mísy vibračního zásobníku je vidět na Obr. 58. Mísa vibračního zásobníku
je svařenec. Její plášť (poz. 13) je tvořen stočeným plechem, jehož konce jsou k sobě přivařeny.
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Ve spodní části je přivařeno dno (poz. 14). To má tvar kuželu, aby po něm nasypané uzávěry
sjížděly směrem k obvodu zásobníku. Ze dna po obvodu mísy stoupá vynášecí dráha (poz. 15)
tvořená šroubovicemi z plechů. Na výstupu ze zásobníku je navařen skluz (poz. 16),
kterýsměruje uzávěry dále do svodné dráhy. Skluz je uzavřený tunel se vstupním otvorem
větším než výstupním. To má zabránit zasekávání uzávěrů před skluzem.
Před výstupní skluz zásobníku je na plášť ještě přišroubován plechový orientátor
uzávěrů. Ten má za úkol pustit dále jen správně orientované uzávěry. Pokud jsou uzávěry
orientovány nevhodně, tedy dnem vzhůru, dojde k zapadnutí jejich okrajů do výřezů
orientátoru a poté spadnou zpět na dno zásobníku. Orientátor uzávěrů je zobrazen na Obr. 59.

Obr. 59 Orientátor uzávěrů

6.2 Rám uzavíracího mechanismu

Obr. 60 Rám uzavíracího mechanismu

Sestava nosného rámu pro uzavírání lahví korunkovými uzávěry je na Obr. 60. Rám
je sešroubován ze čtyř desek. Spodní deska (poz. 1) a vrchní deska (poz. 2) má trojúhelníkový
tvar. V rozích desek jsou otvory a desky jsou zde nařízlé, což tvoří svěrné spoje. Jimi se rám
připevňuje na svislé tyče přišroubované na stole uzavíracího stroje. Mezi spodní a horní
deskou jsou přišroubovány další dvě desky (poz. 3). Ty definují výšku rámu a zajišťují jeho
tuhost. Aby nebyla sestava příliš těžká, nejsou desky plné, ale mají v sobě odlehčující výřezy a
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otvory. V rámu je vložen pneumatický válec (poz. 4), který vyvozuje zdvih a přítlačnou sílu
uzavírací hlavy. Na základě konzultace s firmou FOODSTR s.r.o. byl zvolen pneumatický válec
s maximální silou 1870 N a zdvihem 80 mm. Na vstupních šroubeních válce jsou namontovány
škrtící ventily (poz. 5) pro nastavení rychlosti vysouvání a zasouvání pístnice. Na rámu je také
umístěn redukční ventil (poz. 6) pro nastavení vhodné uzavírací síly, tak aby byla lahev
spolehlivě uzavřena a zároveň nedošlo k jejímu poškození. Na horní desce rámu se nachází
pneumatický rozváděč (poz. 7) pro ovládání pneumatického válce. Rozváděč je pěticestný
dvoupolohový monostabilní. Na spodní desce je pneumatický rozváděč (poz. 8)
pro vzduchovou trysku, která proudem vzduchu umisťuje uzávěr do uzavírací hlavy. Tento
rozváděč je třícestný dvoupolohový monostabilní v klidu uzavřený. Ve spodní desce rámu
je ještě našroubována vodící tyč uzavírací hlavy (poz. 9). Slouží k tomu, aby se hlava nemohla
pootočit a vždy do ní mohl být vložen uzávěr.

6.3 Uzavírací hlava

Obr. 61 Řez uzavírací hlavou

Řez uzavírací hlavou s vloženým uzávěrem je zobrazen na Obr. 61. Uzavírací hlava
je složena ze dvou oddělitelných částí. Horní částí je svařenec válcového dílu (poz. 1) a desky
(poz. 2). Deska tvoří rameno, které v sobě má závit pro našroubování na pístní tyč
pneumatického válce a na druhém konci má zalisované kluzné pouzdro (poz. 3). To se nasadí
na vodící tyč, aby se zabránilo otáčení hlavy. Na svařenci je nasazena převlečná matice
(poz. 4), pomocí které se spojí horní a spodní část hlavy. Pro správné vzájemné natočení,
je v nich vložen kolík (poz. 5) umožňující montáž pouze v jedné poloze. Spodní část hlavy
je tvořena válcovým tělem (poz. 6), na které je zespodu přišroubováno vedení (poz. 7),
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které přivede uzávěr přímo do sedla (poz. 8) uzavírací hlavy. Sedlo je vytvořeno dírou
se zaoblenou hranou. Průměr díry je shodný s vnějším průměrem korunkového uzávěru
na již uzavřené lahvi. Díky zaoblení hrany díry je uzávěr v sedle správně usasen a přimáčknutím
na lahev dojde k ohnutí okrajů uzávěru a jeho pevnému nalisování na lahev. Pro správné
vložení a udržení uzávěru v sedle je v těle hlavy vložen píst (poz. 9) s vlisovaným magnetem
(poz. 10). Magnet uzávěr přitáhne a drží ve správné pozici. Píst je z vrchu přitlačován pružinou
(poz. 11). Ta při uzavírání přitlačuje uzávěr na hrdlo lahve a po uzavření pomáhá uzávěr
již upevněný na lahvi vytlačit z uzavírací hlavy.

6.4 Svodná dráha
Svodná dráha umožňuje dopravu uzávěrů z vibračního zásobníku do uzavírací hlavy.
Je přišroubována na rám uzavíracího mechanismu. Z důvodu smontovatelnosti je rozdělena
na dvě části. Obě části jsou do sebe zasunuty v místě jejich spojení. Dráha je uzavřená
a má obdélníkový průřez. Vnitřní rozměry jsou takové, aby uzávěry mohly volně procházet
a zároveň aby se do sebe nemohli zaklesnout a nedocházelo k jejich zasekávání. Pro případ,
že by přece jen z nějakého důvodu došlo k zaseknutí uzávěrů nebo ucpání dráhy, je vrchní
plech svodu odnímatelný. Pro vizuální kontrolu toku uzávěrů jsou v něm ještě vytvořeny
otvory. Pro odejmutí vrchního plechu se povolí ruční šrouby a plech se vysune. Svodné dráhy
jsou na Obr. 62 a Obr. 63.

Obr. 62 Spodní část svodné dráhy

Obr. 63 Vrchní část svodné dráhy

V horní části svodné dráhy je umístěn indukční snímač hlídající hladinu uzávěrů.
Při naplnění dráhy se snímač sepne a dojde k vypnutí vibračního zásobníku. Úbytkem uzávěrů
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se snímač vypne. Od té doby se po uzavření daného počtu lahví vibrační zásobník znovu sepne
a svodná dráha se začne plnit. Ve spodní části, v místě před vložením uzávěru do uzavírací
hlavy, je umístěn ještě jeden indukční snímač. Ten se sepne, pokud pod ním bude přítomný
uzávěr. Pokud by však uzávěr byl otočen obráceně, k sepnutí snímače nedojde. K sepnutí
tohoto snímače musí dojít před každým započatým uzavíráním lahve. Pokud by se snímač
nesepl, znamená to nepřítomnost uzávěru nebo jeho nevhodnou orientaci a dojde k přerušení
provozu stroje.
U výstupu ze svodné dráhy je namontována vzduchová tryska. Ta proudem vzduchu
vkládá uzávěr do uzavírací hlavy. Dále se zde nachází mechanismus umožňující vstup
do uzavírací hlavy vždy jen jednomu uzávěru. Je tvořen posuvně uloženým plechem ohnutým
do tvaru písmene „L“. Na čele plechu je vyříznut otvor a na konci ramene jsou směrem vzhůru
ohnuty dvě packy. Tento plech slouží jako závora. Otvor slouží pro průchod vkládaného
uzávěru a packy pro zadržení ostatních uzávěrů. Posuv plechu vzhůru je vyvozen zdvihem
uzavírací hlavy do horní polohy a posuv dolů zajišťuje gravitační síla. Aby plech skutečně sjel
dolů je na něm ještě umístěno závaží. Když se uzavírací hlava nachází v horní poloze, je plech
zvednutý. Jeho otvor je proti uzávěru nacházejícímu se ve svodné dráze. Sepnutím
pneumatického rozváděče se přivede stlačený vzduch do trysky a jeho působením dojde
k vložení uzávěru do hlavy. Při zdvihnuté plechové závoře její packy brání dalším uzávěrům
ve svodu v posuvu. Při uzavírání lahve sjede uzavírací hlava dolů. Závora vlastní vahou také
sjede dolů. Její packy tím umožní posuv uzávěrů ve svodu. Ty se posunou, ovšem narazí na čelo
plechové závory, která jim neumožní další pohyb opět do doby jejího zdvihnutí. Na Obr. 64
je v řezu zobrazen mechanismus vkládání uzávěrů.

Obr. 64 Řez mechanismem vkládání uzávěrů
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6.5 Uzavírací mechanismus
Na Obr. 65 je sestava mechanismu na uzavírání lahví korunkovými uzávěry. Je tvořen
svislými tyčemi s přírubou, které se přišroubují na stůl uzavíracího stroje. Na nich je nasunut
rám uzavíracího mechanismu a upevněn k nim je svěrnými spoji. Na svislých tyčích
je upevněna ještě jedna deska. V ní je vložena bronzová matice. Ve spodní desce rámu
je vloženo kluzné pouzdro. V něm je umístěna závitová tyč ze shora axiálně zajištěná šroubem
a kluznou podložkou. Tato tyč prochází bronzovou maticí a na jejím konci je nasazeno ruční
kolečko. Pro nastavení vhodné výšky se nejprve povolí šrouby svěrných spojů rámu, poté
se otáčením onoho ručního kolečka rám posune do požadované výšky, a opět se zajistí šrouby
ve svěrných spojích.

Obr. 65 Sestava mechanismu
na uzavírání lahví
korunkovými uzávěry

Obr. 66 Stroj na uzavírání lahví korunkovými uzávěry

Na pístní tyči pneumatického válce je našroubována uzavírací hlava. Na rámu
uzavíracího mechanismu je přichycena svodná dráha a v horní části je na něm přišroubován
také navržený vibrační zásobník.
Na Obr. 66 je navržený mechanismus umístěný na uzavíracím stroji.
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Závěr
První část této diplomové práce se zabývá rešerší strojů na uzavírání lahví. Uzavírací
stroje jsou uvedeny dle stupně jejich automatizace a jsou popsány principy jejich funkce.
Dále jsou popsány typy uzavíracích hlav podle uzávěrů, pro které jsou určeny. Také je uvedena
rešerše podávacích zásobníků uzávěrů. V ní je podrobně proveden popis vibračních
dopravníků a zásobníků. Ty se dělí dle způsobu pohybu materiálu po dráze, který je zde také
popsán. Dále jsou uvedeny informace týkající se problematiky návrhu vibračních zásobníků a
možné konstrukční provedení.
Následuje popis uzavíracího stroje určeného na uzavírání lahví šroubovacími uzávěry.
Právě tento stroj je v rámci této práce upravován na uzavírání korunkovými uzávěry.
V této části jsou také uvedeny požadavky na navrhovaný uzavírací mechanismus.
Další část práce je věnována výpočtu průběhu a velikosti amplitudy kmitání vibračního
zásobníku a návrhu jeho konstrukčního řešení. Budící síla je vyvolávána elektromagnetickým
budičem napájeným střídavým napětím. Průběh budící síly tudíž není harmonický, protože
elektromagnet vyvíjí sílu při kladné i záporné půlvlně napájecího napětí vždy ve stejném
směru. Průběh síly je periodický skládající se z po sobě jdoucích půlvln sinusovky.
Bylo zjišťováno, jaký průběh kmitání takováto budící síla vyvolá. Po sestavení matematického
modelu byly numericky řešeny jeho diferenciální rovnice v programu Matlab SIMULINK.
Pro další zpracování výsledku numerického řešiče byla na základě předpokládaného průběhu
kmitání navržena aproximace řešení harmonickou funkcí s vychýlením z rovnovážné polohy.
Pro návrhové výpočty vibračního zásobníku bylo zásadní zjištění velikosti amplitudy kmitu.
Ta byla vypočtena pro budící sílu s již popsaným průběhem o velikosti v maximu 1 N
při redukované hmotnosti kmitajících částí 1 kg a frekvenci 100 Hz pro různé vlastní frekvence
modelu. Výstupem byl popis závislosti amplitudy kmitání na vlastní frekvenci, závislost byla
vynesena do grafu. Ze znalosti této závislosti je možno získat velikost amplitudy kmitů
vibračního zařízení s libovolnou geometrií, které je poháněno elektromagnetem s frekvencí
napájecího napětí 50 Hz, při zvolení velikosti budící síly. Takto byly také určeny parametry
navrhovaného vibračního zásobníku.
Dále je popsán návrh konstrukčního řešení sestavy mechanismu na uzavírání lahví
korunkovými uzávěry a jeho jednotlivých částí. Je také uvedena konstrukční úprava stávající
uzavíracího stroje potřebná pro uchycení uzavíracího mechanismu na jeho rám. Konstrukční
řešení bylo pravidelně konzultováno s firmou FOODSTR s.r.o. V rámci diplomové práce byl
vytvořen také 3D model konstrukčního návrhu uzavíracího mechanismu umístěný na rám
uzavíracího stroje. Tento 3D model je součástí diplomové práce.
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