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Bakalářská práce se zabývá problematikou loupání semen olejnin impaktní 

metodou. Práce zkoumá dostupné stroje s horizontální osou rotace rotoru. Na 

základě získaných informací je vypracován konstrukční návrh vysokokapacitní 
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Abstract: 

This thesis deals with the issue of dehulling oilseeds by the impact method. The 

thesis examines the available machines with a horizontal axis of rotation of the rotor. 

Based on the information obtained a design proposal for a high capacity oilseed 

dehuller is developer. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

Zkratka 

atd. a tak dále 

např. například 

ČSN česká technická norma 

DIN Deutsches Institut für Normung 

ISO International Organization for Standardization 

Symbol Jednotky Popis 

a  [mm]  Osová vzdálenost řemenic 

a´  [mm]  Výpočtová osová vzdálenost řemenic 

b  [mm]  Šířka těsného pera 

cL  [-]  Součinitel vlivu délky řemene 

cα  [-]  Součinitel úhlu opásání řemene 

cP  [-]  Součinitel provozu 

Cd  [-]  Činitel odporu tenké desky 

D  [mm]  Vnější průměr rotoru 

Dp  [mm]  Průměr velké řemenice 

Dp´  [mm]  Výpočtový průměr velké řemenice 

dp  [mm]  Průměr malé řemenice 

d3  [mm]  Malý průměr závitu 

dH  [mm]  Průměr hřídele pro nasazení řemenice 

Es  [J]  Kinetická energie semínka 

F0  [mm]  Síla předpětí 

F1  [mm]  Síla v tažné větvi řemenu 

F2  [mm]  Síla v odlehčené větvi řemenu 

Fv  [mm]  Výsledná síla zatěžující ložiska 

FVx  [mm]  Síla zatěžující ložiska v ose x 

FVy  [mm]  Síla zatěžující ložiska v ose y 

f´  [mm]  Součinitel tření klínového řemene 

g   [m·s-2]  Gravitační zrychlení 

H1  [mm]  Vzdálenost separátoru od hrany lopatky rotoru 

H  [mm]  Vzdálenost středů rotoru a separátoru 

h  [mm]  Výška lopatky 

hp  [mm]  Výška těsného pera 

i  [-]  Převodový poměr 

Lrot  [mm]  Délka rotoru 

Lh  [hod]  Životnost ložisek 

Lp´  [mm]  Výpočtová délka řemene 

Lp  [mm]  Délka řemene 

 

L  [mm]  Průměrná délka semínka 

l  [mm]  Délka lopatky rotoru 
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la´  [mm]  Výpočtová činná délka těsného pera 

lp  [mm]  Délka těsného pera 

MkR  [N·m]  Krouticí moment rotoru 

MkM  [mm]  Krouticí moment motoru 

MKz  [N·m]  Ztrátový krouticí moment 

Mo  [N·mm] Ohybový moment 

mR  [kg]  Hmotnost rotoru 

m1ot  [kg/ot]  Hmotnost zpracovaných semen za jednu otáčku 

m1ot  [kg/lopatku] Hmotnost semen na jedné lopatce při jedné otáčce 

nS  [-]  Počet semen na jedné lopatce 

nR  [min-1]  Otáčky rotoru 

nM  [min-1]  Otáčky motoru 

Pz  [W]  Ztrátový výkon 

P  [W]  Potřebný výkon elektromotoru 

Ps  [W]  Výkon potřebný k vyloupnutí semen 

P180  [W]  Výkon přenášený jedním řemenem při úhlu opásání 180° 

Psk  [W]  Skutečný výkon přenášený jedním řemenem 

p  [MPa]  Otlačení pera 

pD  [MPa]  Dovolené otlačení 

q0  [N/mm] Spojité zatížení vyjadřující tíhu rotoru  

Re  [N·mm-2] Dovolené napětí materiálu 

r1  [mm]  Poloměr na dolní hraně lopatky rotoru 

r2  [mm]  Vnější poloměr rotoru 

t  [s]  Čas, po který padá semínko násypkou 

t2  [s]  Čas, za který se rotor otočí o 20° 

v  [m·s-1]  Rychlost semínka 

z  [-]  Počet lopatek 

zř  [-]  Počet řemenů 

α  [°]  Úhel opásání 

ατ||  [-]  Součinitel pro koutové svary namáhané smykem  

γ  [°]  Úhel mezi lopatkami rotoru 

ρ  [kg·m-3] Hustota vzduch 

ω  [s-1]  Úhlová rychlost rotoru 

ηřem  [W]  Účinnost řemenového převodu 

ηlož  [W]  Účinnost ložisek 

τ  [N·mm-2] Napětí v krutu 

σO  [N·mm-2] Napětí v ohybu 

σred  [N·mm-2] Redukované napětí 
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1. Úvod 

Tato práce se zabývá problematikou impaktních loupacích zařízení semen olejnin, 

které jsou založeny na principu loupání semen nárazem, při kterém dojde k porušení 

integrity slupky. Po seznámení se s různými druhy loupacích zařízení a vlastností 

slunečnicových semen je navržena vysokokapacitní loupačka s horizontální osou rotace 

rotoru. 

1.1. Cíle práce 

Cílem této bakalářské práce je na základě rešerše dostupných loupaček s horizontální 

osou rotace na trhu vypracovat konstrukční návrh vysokokapacitní loupačky semen olejnin, 

která zpracuje 12 tun slunečnicových semen za hodinu. 

1.2. Technologie loupání semen 

Jedná se o jednu z velmi důležitých technologií v oblasti zpracování semen, ať už je 

výsledný produkt dále zpracováván, nebo jde ve formě celých jader přímo na trh. 

Technologie loupání slouží k oddělení slupky od jádra semene. Proces loupání je vícefázová 

záležitost. Kde obecná snaha je nepoškodit či minimalizovat poškození jádra semene. Díky 

časté neidentičnosti a složité geometrii jednotlivých semen nelze unifikovat podmínky pro 

dokonalou separaci jádra a slupky po prvním loupacím cyklu. Nedílnou součástí loupacích 

systémů jsou proto následné třídičky, ze kterých jsou nevyloupaná či pouze částečně 

vyloupaná semena navracena zpět do loupacího zařízení. [14] 

Hlavní podstatou procesu je najít optimální kombinaci síly, která působí na semeno 

s efektivitou a energetickou náročností loupání. Bude-li síla příliš velká, dojde sice k 

vyloupnutí, nicméně za cenu zničení jádra. Z takto zničených jader se při lisování získá méně 

oleje. Naopak, bude-li síla příliš nízká, nedojde k porušení a semeno bude stále vraceno do 

loupacího procesu. Pro každý druh osiva je tedy zapotřebí různých parametrů, ať už z 

hlediska nutné síly k rozlomení slupky, či konstrukce stroje jako takového. 

1.3. Semena olejnin 

Existuje mnoho druhů semen olejnin, přičemž každý druh má jinou geometrii, 

fyzikální vlastnosti a jiný účel využití např. olejnatý průmysl, krmiva pro hospodářská zvířata 

aj. Nicméně každé semeno se skládá ze slupky a jádra.  

Pro dosažení dobré výtěžnosti oleje při lisování je nutné slupky odstranit, jelikož při 

lisování absorbují určité procento oleje a tím snižují jeho výtěžnost, také snižují kvalitu oleje 

z hlediska výživových hodnot, hlavně kvůli vysokému obsahu vlákniny ve slupce. Slupky 

také zvyšují opotřebení nástrojů lisovacích zařízení. [14] 

Vysoký podíl vlákniny je také nežádoucí v krmných směsích, jelikož hospodářská 

zvířata nedokáží vlákninu strávit, proto se do krmných směsí používají pouze výlisky jader 

olejnatých semen.  [1] 

Na druhou stranu hraje vláknina rozhodující roli v procesu lisování na šnekových 

lisech, kdy struktura vlákniny vytváří propustnost lisované vrstvy a umožnuje výtok oleje 
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odtokovými mezerami. Část slupek se proto naopak před lisováním k jádrům vrací, aby 

nedošlo k poklesu vlákniny pod určitou mez, kdy by nebylo možné vytlačovat olej 

odtokovými mezerami šnekového lisu. 

Ze slupek oddělených od jádra se nejčastěji vyrábí pelety. Pelety ze slunečnicových 

semen jsou výborným ekologickým palivem, jejich výhřevnost je cca 5 kWh/kg, což je více 

než např. dřevní pelety a slámové pelety, které mají výhřevnost cca 4,4 kWh/kg. Vyšší 

výhřevnost je způsobena zbytkem oleje ve slupkách. [2] 
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2. Rešerše impaktních loupacích zařízení 

Většina nabízených loupacích strojů je založena na konvenčním, mechanickém 

způsobu oddělení slupky od jádra. Lze nalézt i nekonvenční metody, jakými jsou například 

třecí, ultrazvukové a loupání v lázni s tekutým dusíkem. Tato práce je, ale zaměřena na 

loupání rázem, a především na stroje s horizontální osou rotace. 

2.1. Impaktní stroje 

Impaktní loupací stroje jsou založeny na loupání semen nárazem, při kterém dochází 

k porušení integrity slupky. Ta se po nárazu oddělí od jádra semene ve formě více úlomků. 

Tento způsob loupání se nejvíce hodí pro plodiny, které mají slupku pevně spojenou 

s jádrem, např. sója nebo slunečnice. 

Z hlediska konstrukce se loupací stroje skládají z rotoru, statoru (dopadová plocha) a 

vnějšího pláště. Rotor je zpravidla poháněn elektromotorem s frekvenčním měničem, který 

umožňuje měnit nastavení vhodných otáček, pro jednotlivé plodiny nebo odrůdy. Stroje 

jsou konstruovány s jednoduchým servisním vstupem pro jednoduchou výměnu lopatek 

rotoru a dopadových ploch, jelikož dochází k jejich velkému abrazivnímu opotřebení. [3] 

Nevyloupnutá semena jsou podavačem přivedena na rotor. Rotorem jsou semena 

urychlena na rychlost potřebnou k porušení slupky (pro slunečnicová semena se rychlosti 

pohybují v desítkách m/s) a jsou vystřelována na dopadovou plochu. Podle konstrukce 

stroje jsou semena vystřelována rovnoměrně po celém obvodu rotoru (loupací stroje s 

vertikální osou rotace) viz. Obr. 1  nebo jen na části obvodu rotoru viz. Obr. 2 (loupací stroje 

s horizontální osu rotace) na dopadovou plochu. Tvar dopadové plochy závisí na výrobci, 

buď se jedná o hladkou válcovou plochu nebo o plochu se složitější geometrií pro vyšší 

využití kinetické energie letícího semene. Loupačky s horizontální osou rotace se používají 

pro zpracování větší kapacity semen. [3][6] 
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Obr. 1: Schéma loupacího stroje JHI 05 s vertikální osou rotace [4] 

 

Obr. 2: Schéma loupacího stroje Bühler Sunflower impact Dehuller s horizontální osou rotace [5] 
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2.2. Loupací stroje s horizontální osou rotace 

Většina výrobců loupacích strojů nabízí pouze loupačky s vertikální osou rotace, nebo 

stroje založené na principu deskového loupání. Loupačky s horizontální osou rotace má 

v nabídce jen velmi málo výrobců, např. Bühler AG, Elica Oil Ltd., Codema, Khorolskiy 

mechanical plant. Stroje těchto firem jsou popsány v následujících kapitolách. 

Konstrukce horizontálních loupaček je u všech výrobců velmi podobná, liší se jen 

v malých detailech. Semínka jsou vystřelována pomocí rotoru s lopatkami na nárazovou 

plochu. Nad rotorem je umístěn válcový podavač s vlastním pohonem, který zajišťuje 

rovnoměrný přísun semen na rotor loupačky. Součástí podavače je zpravidla permanentní 

magnet, který zachytává kovové nečistoty. 

2.2.1. Bühler Sunflower dehuller DGBB 

Firma Bühler AG sídlící ve Švýcarsku je předním světovým výrobcem zařízení na 

zpracování olejnatých semen a také jeden z výrobců, který má ve své nabídce loupačky 

s horizontální osou rotace, které jsou určeny výhradně k loupání slunečnicových semen. 

Díky specifické konstrukce nárazové desky je minimalizován počet nevyloupnutých 

semen a vznik jemného prachu. Na základě vlhkosti semen lze loupačku nastavit do 4 

režimů, při kterých se mění vzdálenost nárazové desky od rotoru k dosažení efektivního 

využití stroje. Loupačka na Obr. 3 zpracuje až 8,5 tun semen slunečnice za hodinu. [5] 

 
Obr. 3: Bühler Sunflower dehuller DGBB [5] 

2.2.2. Elica Oil Ltd. 

Elica Oil Ltd. sídlící v Bulharsku je firma zabývající technologií zpracování olejnin. 

Firma má v nabídce dva modely loupaček s horizontální osou rotace rotoru. Na Obr. 4 je 

loupačka modelu SDM. Loupačky firmy Elica Oil. Ltd. jsou součástí loupací linky, která je na 

Obr. 5, která se skládá z jedné nebo dvou loupaček, řetězového dopravníku a separátoru, 

který odděluje vyloupnutá jádra semen od slupek. 
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Konstrukčně jsou loupačky této firmy velmi podobné loupačce od firmy Bühler, 

hlavním rozdílem mezi nimi je pozice, ve které jsou semínka přiváděna na rotor, loupačky 

firmy Elica přivádí semínka na rotor před osou rotace rotoru viz. Obr. 6, oproti tomu u 

loupačky firmy Bühler jsou semínka přiváděna na rotor za osou rotace rotoru viz. Obr. 3. 

[6] 

 
Obr. 4: Loupačka Elica SDM [6] 

 
Obr. 5: Loupací linka Elica se dvěma loupačkami [6] 
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Obr. 6: Přívod semínek na rotor loupačky Elica SDM [6] 

2.2.3. Codema LLC 

Codema LLC je americká firma zabývající se technologií zpracování olejnin a obilovin. 

Tato firma má ve své nabídce dvě loupačky s horizontální osou rotace SSH-1040 a SSH-

1560. Oproti loupačkám Elica a Bühler mají loupačky Codema zastaralý design viz. Obr. 7 a 

jsou méně efektivní viz. Tab. 1. Loupačky Codema zpracují až 5,25 tun semen za hodinu.  

 
Obr. 7: Loupačka Codema SSH-1560 Obr. 7 
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2.2.4. Khorolskiy mechanical plant 

Khorolskiy machanical plant je ukrajinská firma zabývající se technologií zpracování 

olejnin a obilovin. Ve své nabídce má dva modely loupačky s horizontální osou rotace 

rotoru, model NRH-8 a model NRH-4-01 viz. Obr. 8 a               Obr. 9. 

Konstrukčně jsou tyto loupačky spíše podobné loupačkám firmy Codema. Oproti 

ostatním strojům se model NRH-8 lišší tím, že má dva elektromotory, na každé straně 

rotoru jeden viz. Obr. 8 Ovšem z energetického hlediska jsou tyto loupačky v porovnání 

s ostatními nejméně efektivní viz Tab. 1. Loupačka NRH-8 zpracuje až 6,25 tun semen za 

hodinu, loupačka NRH-4-01 zpracuje až 3,33 tun semen za hodinu. [8] 

 
Obr. 8: Loupačka NRH-8 [8]              Obr. 9: Loupačka NRH-4-01 [8] 

2.3. Porovnání efektivity loupaček s horizontální osou rotace rotoru na trhu 

V Tab. 1 jsou porovnány údaje loupaček, které udává výrobce. Je viditelné, že 

z energetického hlediska jsou nejefektivnější loupací stroje od firmy Elica a Bühler, nejméně 

efektivní jsou loupačky firmy Khorolskiy. 

Tab. 1: Porovnání efektivity loupaček s horizontální osou rotace rotoru na trhu 

Model Výkon motoru rotoru [kW] Kapacita semen [t/hod] 

Bühler DGBB 18,5 8,5 

Elica SDM 7,5 5,2 

Elica SDL 15 7,5 

Codema SSH 1560 11,5 5,25 

Codema SSH 1040 7,7 3,75 

Khorolskiy NRH-8 19,15 6,25 

Khorolskiy NRH-4-01 11 3,33 

2.4. Rozbor konstrukce loupacích strojů horizontální osou rotace rotoru 

Hlavními částmi loupačky jsou rám, který se zpravidla skládá ze svařených a 

šroubovaných plechů, ke kterému jsou uchyceny ostatní části stroje, rotoru s lopatkami, 

který je poháněn elektromotorem, u všech loupaček na trhu je přenášen kroutící moment 

elektromotoru na rotor pomocí řemenového převodu. Dalšími částmi loupačky je nárazová 

deska a magnetický separátor, který zachytává kovové části, které by mohli stroj poškodit. 
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2.4.1. Rotor 

Rotor loupačky se skládá z několika částí. Na hřídel jsou připevněny disky, na které 

jsou poté připevněny lopatky. Na Obr. 10 je vidět, že rotor loupačky Bühler DGBB je složen 

ze čtyř disků a šestnácti lopatek. Jelikož jsou semínka olejnin velmi abrazivní, jsou lopatky 

rotoru vyráběny z materiálů, které mají vysokou odolnost proti otěru, aby se zvýšila jejich 

životnost. Lopatky jsou na rotor připevněny pomocí šroubů, aby bylo možné je jednoduše 

vyměnit. Na jednom z válcových konců hřídele (u loupačky Khorolskiy NRH-8 na obou 

koncích) je drážková řemenice, pomocí které je přenášen kroutící moment motoru na rotor. 

 
Obr. 10: Rotor loupačky Bühler DGBB [5] 

2.4.2. Nárazová deska 

Nárazová deska loupačky může být půlkruhová hladká deska, většina výrobců však 

používá desky se složitější geometrií proto, aby semínka dopadala na desku ideálně 

pod 90 ° a bylo tak využito maximum kinetické energie semínka k jeho vyloupnutí. Celá 

nárazová deska se skládá z několika menších desek. Desky mohou být vyrobeny ohýbáním 

plechových tabulí viz. Obr. 11 nebo je požadované geometrie dosaženo pomocí skládání 

menších plechů do sebe a připevnění na držák statoru. Toto řešení je výhodnější z hlediska 

využití kinetické energie semínka, jelikož díky této konstrukci není mezi dvěma na sebe 

navazujícími plochami rádius, po kterém by se semínka mohla sklouznout, jako tomu je 

u desky ohýbané z plechové tabule a zároveň tato konstrukce umožňuje použít silnější 

plech a tím prodlužuje životnost nárazové desky. Toto řešení je však mnohem složitější na 

výrobu a montáž. Stator tohoto typu můžeme nalézt u loupaček firmy Elica viz. Obr. 12. 

Tento typ statoru má firma Elica chráněn patentem.  [6] 
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Obr. 11: Nárazová deska Bühler z ohýbaného plechu [5] 

 
Obr. 12: Nárazová deska loupaček Elica skládaná z menších plechů [6] 

2.4.3. Magnetický separátor 

Magnetický separátor dokáže zachytit drobné kovové částice na vstupu do loupačky, 

které by dokázaly poškodit její ústrojí. Tyto částice vznikají třením semen o kovové plochy 

Separační magnety se obvykle vyrábí z feritů nebo z velmi silných magnetů na bázi vzácných 

kovů NdFeB. Nejčastěji jsou používány bubnové a deskové separátory. [9] [10] 
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2.4.3.1. Deskový separátor 

Základem deskového je deska z permanentního magnetu, na kterou padá sypká 

směs, feritické části zůstávají zachyceny na desce viz. Obr. 13. Nevýhodou deskového 

separátoru je nutnost odstavení stroje při čistění separátorů. [9] 

 
Obr. 13: Princip deskového separátoru [10] 

2.4.3.2. Bubnový separátor 

Bubnový separátor se skládá ze dvou částí, magnetické a nemagnetické. Tento systém 

je uzavřen ve vnějším rotačním bubnu, na kterém probíhá tok materiálu. Vlivem 

magnetického pole zůstávají kovové částice na bubnu, jakmile buben opustí magnetickou 

oblast kovové částice odpadnou viz. Obr. 14. Rotační buben je vyroben z oceli odolné proti 

opotřebení. Hlavní výhodou bubnových separátorů je to, že na bubnu nezůstávají trvale 

přichycené kovové části a stroj nemusí být odstavován kvůli čištění separátoru, jako tomu 

je u deskového separátoru. [9] 

 
Obr. 14: Princip bubnového separátoru [10] 
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3. Návrh základních parametrů loupačky 

Zařízení, respektive typ a konstrukce, je obecně navrhováno v závislosti na druhu 

semen a stanoveném výstupu, tedy na potřebném vyloupaném objemu, na požadované 

kvalitě vyloupnutých jader, na vymezujících okrajových podmínkách (energetická 

náročnost, cena, hluk, možnosti zástavby aj.) a na dalších procesech následujících po 

loupání. 

 

3.1. Výkon potřebný k vyloupnutí stanoveného vyloupaného objemu 

Výkon potřebný k loupání získáme z energetického pohledu, kde nejprve určíme 

potřebnou kinetickou energii semínek při dopadu na nárazovou desku. Ze studie zkoumání 

energetické náročnosti loupání semen na Obr. 15 je patrné, že ideální směr pro loupání 

semen z energetického pohledu je dopad v podélném směru, pro který je potřeba kinetická 

energie 20 mJ. Pro tento typ loupačky je ovšem téměř nemožné zajistit u všech loupaných 

semen dopad v podélném směru. Aby došlo k vyloupnutí semen v jakémkoliv směru, je 

loupačka navrhovaná z minimální kinetické energie semínka při dopadu ve směru 

naplocho, která je 40 mJ. 

Z rovnice (1) kinetické energie semene, hmotnosti semínka a kinetické energie při 

dopadu naplocho, vyjádříme rychlost (2), na kterou je potřeba semínko rotorem urychlit. 

𝐸𝑠 =
1

2
· 𝑚𝑠 · 𝑣2 (1)  

𝑣 = √
2 · 𝐸𝑠

𝑚𝑠
= 32 𝑚 · 𝑠−1 (2)  

 

Výkon potřebný k vyloupnutí požadovaného množství semen za hodinu je stanoven 

podle rovnice (3), kde výkon je roven kinetické energii hmotnostního toku semen. 

𝑃𝑠 =
1

2
· �̇� · 𝑣2 = 1 700 𝑊 (3)  
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3.2. Parametry rotoru 

Průměr rotoru byl s ohledem na dostupné loupačky na trhu zvolen 800 mm, s 18 

lopatkami po 20°. 

 
Obr. 16: Schéma rotoru 

Obr. 15: studie zkoumání energetické náročnosti loupání semen [3] 
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3.2.1. Potřebné otáčky rotoru 

Rychlost semínka na, kterou je potřeba ho urychlit, aby došlo k jeho vyloupnutí, je 

rovna obvodové rychlosti rotoru. Rovnice (4) pro výpočet obvodové rychlosti rotujícího 

válce upravíme na vztah (5) pro vyjádření potřebných otáček rotoru otáček. 

𝑣 =
𝜋 · 𝐷 · 𝑛𝑅

60
 (4)  

𝑛𝑅 =
60 · 𝑣

𝜋 · 𝐷
= 764 𝑚𝑖𝑛−1 (5)  

 

3.2.2. Délka lopatky 

Za předpokladu rovnoměrné distribuce semen na lopatky rotoru, je délka lopatek 

navržena z přibližného počtu semen, který je přiveden na jednu lopatku, při jedné otáčce a 

průměrných parametrů semen. 

Počet semen na jedné lopatce získáme ze zpracované hmotnosti semen na jednu 

otáčku, z rovnice (6) je patrné, že hmotnost semen zpracovaných při jedné otáčce je podíl 

hmotnostního toku a otáček rotoru.  Podělením této hmotnosti počtem lopatek rotoru, 

získáme zpracovanou hmotnost semen jednou lopatko za jednu otáčku viz. rovnice (7). 

𝑚1𝑜𝑡 =
�̇�

𝑛𝑅
= 0,259 𝑘𝑔/𝑜𝑡 (6)  

𝑚1𝑙𝑜𝑝 =
𝑚1𝑜𝑡

𝑧
= 0,0144 𝑘𝑔/𝑙𝑜𝑝𝑎𝑡𝑘𝑢 (7)  

 

Přibližný počet semen na jedné lopatce získáme z rovnice (8), podělením hmotnosti 

semen na jedné lopatce, průměrnou hmotností jednoho semínka získané z Obr. 17. 

𝑛𝑠 =
𝑚1𝑜𝑡

𝑚𝑠
 (8)  

 

Minimální délku lopatky podle rovnice (9) získáme vynásobením počtu semen na 

jedné lopatce a průměrné délky semínka získané z Obr. 17. 

𝑙 = 𝐿 · 𝑛𝑠 = 2220 𝑚𝑚 → 𝑣𝑜𝑙í𝑚 𝑑é𝑙𝑘𝑢 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟𝑢 2300 𝑚𝑚 (9)  
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Obr. 17:  Rozdělení slunečnicových semen do třech velikostí podle největšího rozměru [11] 

3.2.3. Výška lopatky 

Výška lopatek rotoru je navržena z volného pádu semínka ze separátoru na rotor 

s počáteční rychlostí udělenou separátorem. Výsledná výška je vzdálenost, kterou semínko 

uletí, než se dostane do kontaktu s následující lopatkou na rotoru. 

Upravením vztahu (10), pro rovnoměrně zrychlený pohyb semínka s počáteční 

rychlostí v0 udělenou semínku separátorem. Řešením této kvadratické rovnice (11) získáme 

dobu, po kterou bude semínko padat na hranu lopatky. 
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Obr. 18: Schéma návrhu výšky lopatky 

𝐻1 = 𝑣0 · 𝑡 +
1

2
· 𝑔 · 𝑡2 (10)  

1

2
· 𝑔 · 𝑡2 + 𝑣 · 𝑡 − 𝐻1 = 0 (11)  

 

Z toho času získaného ze vztahu (11), dopočítáme podle rovnice (12) pro rovnoměrně 

zrychlený pohyb, rychlost, kterou bude mít semínko na horní hraně lopatky. 

𝑣 = 𝑣0 · 𝑡 + 𝑔 · 𝑡 (12)  

 

Z úhlové rychlosti rotoru, kterou získáme dle vztahu (14) z otáček rotoru, a úhlové 

vzdálenosti γ mezi dvěma lopatkami, zjistíme čas, po který bude semínko nadále padat, než 

přijde do kontaktu s další lopatkou dle vztahu (15). 

𝑡2 =
𝛾

𝜔
 (13)  

𝜔 =
2 · 𝜋 · 𝑛𝑅

60
=

𝜋 · 𝑛𝑅

30
 (14)  

𝑡2 =
30 · 𝛾

𝜋 · 𝑛𝑅
 (15)  
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Minimální výšku lopatky určíme dle rovnice (16) ze vzdálenosti, kterou semínko za 

dobu t2 s počáteční rychlostí v na hraně lopatky uletí rovnoměrně zrychleným pohybem. 

K této vzdálenosti přičteme průměrnou délku semínka L z Obr. 17. Aby nedocházelo 

k propadávání semen do rotoru, zvětšíme pro jistotu minimální výšku o 30 %.  

ℎ𝑚𝑖𝑛 = (𝑣 · 𝑡2 +
1

2
· 𝑔 · 𝑡2

2 + 𝐿) · 1,3 = 25 𝑚𝑚 (16)  

 

3.3. Výkon elektromotoru 

Celkový výkon elektromotoru se skládá ze dvou částí, z výkonu potřebného 

k vyloupnutí semen a ztrátového výkonu. Ztrátový výkon je odpor vzduchu rotujících 

lopatek rotoru. 

3.3.1. Odpor vzduchu lopatek rotoru 

Pro výpočet vzdušného odporu na lopatkách rotoru vyjdeme z Newtonova vztahu 0 

pro výpočet aerodynamické odporové síly. 

𝐹 =
1

2
· 𝑆𝑦 · 𝐶𝑑 · 𝜌 · 𝑣𝑢

2 (17)  

 

V našem případě je působící odporová síla navíc funkcí souřadnice x, jelikož rychlost 

ve směru kolmém na lopatku s poloměrem lineárně roste. Proto odvodíme upravený 

vztah (18) aplikovaný na lopatku rotoru. Výsledný odpor lopatek rotoru vyjádříme ve formě 

ztrátového kroutícího momentu, který je potřeba překonat. 

 
Obr. 19: Schéma pro odvození vztahu vzdušného odporu lopatek rotoru 

𝑑𝑀𝑘𝑧

𝑧
= 𝑑𝐹 · 𝑥 = (

1

2
𝐶𝑑 · 𝜌 · 𝑣 · 𝑑𝑆) · 𝑥 = [

1

2
· 𝐶𝑑 · 𝜌 · (

2 · 𝜋 · 𝑛𝑅

60
· 𝑥)

2

· 𝑙 · 𝑑𝑥] · 𝑥 (18)  

𝑑𝑀𝑘𝑧 =
1

2
· 𝐶𝑑 · 𝜌 · (

2 · 𝜋 · 𝑛𝑅

60
)

2

· 𝑙 · 𝑧 · 𝑥3 · 𝑑𝑥 (19)  
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𝑀𝑘𝑧 =
1

2
· 𝐶𝑑 · 𝜌 · (

2 · 𝜋 · 𝑛𝑅

60
)

2

· 𝑙 · 𝑧 · ∫ 𝑥3 · 𝑑𝑥
𝑟2

𝑟1

 (20)  

𝑀𝑘𝑧 =
1

2
· 𝐶𝑑 · 𝜌 · (

2 · 𝜋 · 𝑛𝑅

60
)

2

· 𝑙 · 𝑧 ·
𝑟2

4 − 𝑟1
4

4
 (21)  

𝑟1 = 𝑟2 − ℎ (22)  

𝑀𝑘𝑧 =
1

2
· 𝐶𝑑 · 𝜌 · (

2 · 𝜋 · 𝑛𝑅

60
)

2

· 𝑙 · 𝑧 ·
𝑟2

4 − (𝑟2 − ℎ)4

4
 (23)  

 

Dosazením do vztahu (24) získáme výsledný vztah (25) pro ztrátový výkon. 

𝑃𝑧 = 𝑀𝑘𝑧 · 𝜔 (24)  

𝑃𝑧 =
1

2
· 𝐶𝑑 · 𝜌 · (

2 · 𝜋 · 𝑛𝑅

60
)

3

· 𝑙 · 𝑧 ·
𝑟2

4 − (𝑟2 − ℎ)4

4
= 23 890 𝑊 (25)  

 

3.3.2. Potřebný výkon elektromotoru 

Výsledný výkon elektromotoru je součtem výkonu potřebného k vyloupnutí semínek 

dle vztahu (3), ztrátového výkonu ze vztahu (25), ztráty v řemenovém převodu a ztráty 

ložiskách, jsou ve vztahu (26) zahrnuty v účinnosti řemenového převodu ηřem a účinnosti 

ložisek ηlož. 

𝑃 =
𝑃𝑠 + 𝑃𝑧

𝜂ř𝑒𝑚 · 𝜂𝑙𝑜ž
= 28 385 𝑊 (26)  

 

3.4. Návrh řemenového převodu 

Kroutící moment elektromotoru je přenášen na rotor pomocí řemenového převodu. 

Řemenový převod navrhneme podle normy ČSN 02 3111. Podle přenášeného výkonu 

řemenovým převodem a otáček malé řemenice na elektromotoru určíme dle Obr. 20 

vhodný typ průřezu řemene. Dle vztahu (27) určíme z otáček elektromotoru a 

požadovaných otáček rotoru převodový poměr. Z Tab. 2 dle normy ČSN 02 3111 zvolíme 

z normalizované řady průměr malé řemenice dp=250 mm, a dle vztahu (28) dopočítáme 

průměr velké řemenice Dp´ a z Tab. 2 zvolíme nejbližší průměr velké řemenice Dp=475 mm. 

[12] [16] [17] 

𝑖 =
𝑛𝑀

𝑛𝑅
=

1465

762
= 1,92 (27)  

𝐷𝑝´ = 𝑖 · 𝑑𝑝 = 1,92 · 250 = 480 𝑚𝑚 (28)  
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Obr. 20: Diagram pro určení průřezu řemene [12] 

Tab. 2: Normalizovaná řada průměrů řemenic pro klínové řemeny [12] 

 

Pro výpočet délky řemenu musíme nejdříve dle vztahu (29) zvolit výpočtovou osovou 

vzdálenost a´, dle vztahu (30) po, té získáme výpočtovou délku řemene a z normalizované 

řady délek řemenů zvolíme nejbližší hodnotu a dle vztahů (31), (32), (33) dopočítáme 

skutečnou osovou vzdálenost řemenic. [12] [16] 

𝑎´ = (0,7 ÷ 2) · (𝐷𝑝 + 𝑑𝑝) = (0,7 ÷ 2) · (475 + 250) = (507,5 ÷ 1450) 𝑚𝑚 (29)  

𝐿𝑝´ ≈ 2 · 𝑎´ + 1,57 · (𝑑𝑝 + 𝐷𝑝) +
(𝐷𝑝 − 𝑑𝑝)

2

4 · 𝑎´

= 2 · 800 + 1,57 · (250 + 475) +
(475 − 250)2

4 · 800
= 2 754 𝑚𝑚 

 

(30)  

𝑎 = 0,25 · [(𝐿𝑝 − 𝑊) + √(𝐿𝑝 − 𝑊)
2

+ 8 · 𝑦] = 838,25 mm (31)  

 

𝑊 = 𝜋 ·
𝑑𝑝 + 𝐷𝑝

2
= 𝜋 ·

250 + 475

2
= 1 138,83 𝑚𝑚 (32)  

𝑦 = (
𝐷𝑝 − 𝑑𝑝

2
)

2

= (
475 − 250

2
)

2

= 12 656,25 𝑚𝑚2 (33)  
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Pro určení počtu řemenů, musíme nejprve zjistit dle vztahu (34) úhel opásání. 

𝛼 = 2 · 𝑎𝑟𝑐 cos
𝐷𝑝 − 𝑑𝑝

2 · 𝑎
= 2 · 𝑎𝑟𝑐 cos

475 − 250

2 · 838,25
= 164,57° (34)  

 

Ze vztahu (35) vypočítáme výkon, který přenáší jeden řemen. Součinitel vlivu délky 

řemene cL určíme z Tab. 3 dle délky a typu průřezu řemenu, podle úhlu opásání (34) určíme 

z Tab. 4 součinitel úhlu opásání cα a z Tab. 5 určíme dle typu průřezu řemenu, otáček a 

průměru malé řemenice, výkon P180 přenášený jedním řemenem při úhlu opásání 180°. [16] 

𝑃𝑠𝑘 = 𝑃180 ·
𝑐𝛼 · 𝑐𝐿

𝑐𝑃
= 9,36 ·

0,95 · 0,95

1,1
= 7,68 𝑘𝑊 (35)  

 

Celkový počet řemenů určíme pomocí vztahu (36), kde PM je výkon elektromotoru a 

Psk je skutečný výkon přenášený jedním řemen. [16] 

𝑧ř =
𝑃𝑀

𝑃𝑠𝑘
=

30

7,68
= 3,9 ≤ 5 (36)  

Z výsledku rovnice (36) vyplívá, že k přenosu výkonu 30 kW z elektromotoru na 

rotor jsou potřeba čtyři řemeny. 
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Tab. 3: Součinitel vlivu délky řemene [12] 

 
Tab. 4: Součinitel úhlu opásání řemene [12] 
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Tab. 5: Výkon přenášený jedním řemenem [12] 

 

3.5. Návrh spoje řemenice a rotoru 

Přenos krouticího momentu z řemenice na rotor je zajištěn pomocí těsného pera dle 

normy ČSN 02 2562. Podle průměru válcového konce rotoru zvolíme z Tab. 6 doporučenou 

šířku pera b a ze vztahu (37) pro maximální dovolené otlačení pera odvodíme vztah (38) 

pro výpočet minimální činné délky pera la. Ze vtahu (39) zjistíme minimální celkovou délku 

pera a dle katalogů výrobců zvolíme výslednou délku pera lp. Doporučené hodnoty 

dovoleného tlaku pro ocelový neposuvný náboj jsou dle normy ČSN 02 2562 pD = (100÷120) 

MPa. [15] 

𝑝 =
4 · 𝑀𝑘𝑅

𝑑𝐻 · ℎ𝑝 · 𝑙´
𝑎

≤ 𝑝𝐷 (37)  

𝑙𝑎
´ ≥

4 · 𝑀𝑘𝑅

𝑑𝐻 · ℎ𝑝 · 𝑝𝐷
=

4 · 355 680

80 · 14 · 100
= 12,7 𝑚𝑚 (38)  

𝑙𝑝 ≥ 𝑙𝑎
´ + 𝑏 = 12,7 + 22 = 34,7 𝑚𝑚 (39)  

Dle katalogů prodejců volím PERO ČSN 42 2565-22e7×14×63, které je dlouhé 
63 mm. 
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Tab. 6: Parametry těsných per-výběr z normy ČSN 02 2562 [12]
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4. Kontrolní výpočty 

4.1. Síla od řemenového převodu zatěžující ložiska rotoru 

Pro výpočet silových poměrů jsou z návrhu řemenového převodu známy výpočtové 

průměr řemenic dp a Dp, osová vzdálenost a, úhel opásání α, úhel sklonu osy převodu ε a 

krouticí moment na hnací řemenici MkM. Ze vztahu (40) získáme celkovou přenášenou 

tečnou sílu F řemenovým převodem. 

𝐹 =
2 · 𝑀𝑘𝑀

𝑑𝑝
=

2 · 195 000

250
= 1 560 N (40)  

 

Řemenový převod je nutno předepnou, tzn. vyvolat za provozu třecí sílu mezi řemen 

a řemenicí, potřebnou pro přenos kroutícího momentu. Řemeny se předepnou napínací 

silou FN, tato síla vyvolá za klidu celkové předpětí F0 dle vztahu (41), kde f´ je součinitel tření 

přepočtený pro klínové řemeny dle vztahu (42). Výchozím údajem pro výpočet je součinitel 

tření f, jehož velikost je pro běžné používané materiály řemenů a řemenic v rozmezí 

f = (0,28÷35) a úhel klínové drážky řemenice β. [13] 

𝐹0 =
𝐹

2
·

𝑒𝑓´∝ + 1

𝑒𝑓´∝ − 1
 (41)  

𝑓´ =
𝑓

sin
𝛽
2

 (42)  

 

Pro zjednodušení výpočtu lze celkové předpětí uvažovat v závislosti na celkové 

přenášené síle řemenem dle vztahu (43). [13] 

𝐹0 ≈ (0,53 ÷ 0,56) · 𝐹 = 0,56 · 1 560 = 874 𝑁 (43)  

 

Za provozu dojde ke změně velikosti původních klidových sil předpětí F0 ve větvích 

řemenového převodu. V tažné větvi se síla F0 zvětší na sílu F1 dle vztahu (44), v odlehčené 

větvi se síla F0 zmenší na sílu F2 dle vztahu (45). Celková přenášená síla řemeny F je rozdílem 

sil v tažné a odlehčené větvi. Pomocí kosinové věty vyjádříme z Obr. 22 vztah (47) pro 

výpočet výsledné síly Fv, která zatěžuje ložiska rotoru, který ještě upravíme za použití úhlu 

opásání na výsledný vztah (49). [13] 
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Obr. 21: Sklon řemenového převodu 

 

Obr. 22: Síly v řemenovém převodu 

 

Obr. 23: Síly působící na ložiska 

𝐹1 = 𝐹0 +
𝐹

2
= 874 +

1560

2
= 1 654 𝑁 (44)  

𝐹2 = 𝐹0 −
𝐹

2
= 874 −

1560

2
= 94 𝑁 (45)  

𝐹 = 𝐹1 − 𝐹2 (46)  

𝐹𝑉 = √𝐹1
2 + 𝐹2

2 + 2 · 𝐹1 · 𝐹2 · cos 2 · 𝛿 (47)  

∝= 180° − 2 · 𝛿 = 180° − 2 · 7,715° = 164,57° (48)  

𝐹𝑉 = √𝐹1
2 + 𝐹2

2 − 2 · 𝐹1 · 𝐹2 · cos ∝

= √16542 + 942 − 2 · 1654 · 94 · cos 164,57° = 1829 𝑁 

(49)  
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Z Obr. 22 a Obr. 23 je patrné, že výsledná síla je odkloněna o úhel γ od spojnice 

řemenic, tento úhel lze stanovit ze vztahu (50). 

sin 𝛾 =
(𝐹1 − 𝐹2) · cos 𝛿

𝐹𝑉
=

𝐹

𝐹𝑉
· sin 𝛿 (50)  

𝛾 = 𝑎𝑟𝑐 sin (
𝐹

𝐹𝑉
· sin 𝛿) = 𝑎𝑟𝑐 𝑠𝑖𝑛 (

1560

1829
· 𝑠𝑖𝑛 7,715° ) = 6,57° (51)  

 

Z Obr. 23 vyjádříme pomocí vztahů (51) a (52) jednotlivé složky síly Fv, jež zatěžují 

ložiska rotoru v ose x a y. Jelikož se jedná o šikmý převod, musíme ve výpočtu uvažovat úhel 

ε o, který je odkloněna spojnice řemenic od vodorovné osy. 

𝐹𝑉𝑥 = 𝐹𝑉 · cos(𝛾 + 휀) = 1829 · cos(6,57 + 12,4) = 1730 𝑁 (52)  

𝐹𝑉𝑦 = 𝐹𝑉 · sin(𝛾 + 휀) = 1829 · sin(6,57 + 12,4) = 595 𝑁 (53)  

 

4.2. Silové poměry na rotoru 

 
Obr. 24: Silové poměry na rotoru 

 

Rotor je ve stroji uložen ve dvou ložiskách SKF FYJ 80 TF. Na ložiska působí síly vlastní 

tíhy rotoru vyjádřené pomocí spojitého zatížení q0 dle vztahu (54) a provozní síla od 

řemenového převodu Fv. Síly od ztrátového momentu ve výpočtu není uvažována, jelikož 

síly působící na jednotlivé lopatky se vynulují a ložiska nezatěžují. 

Pomocí rovnic rovnováhy (55), (56), (57) a momentových rovnic (58), (59), (60) 

vtažených k bodu 1 na Obr. 24 vyjádříme vztahy (61), (62), (63), (64) pro jednotlivé radiální 

složky sil působících na ložiska, z Obr. 24 je patrné, že ložiska jsou zatěžována pouze 

v radiálním směru a axiální složka je nulová. 

𝑞𝑜 =
𝑚𝑅 · 𝑔

𝐿𝑟𝑜𝑡
=

360 · 9,81

2790
= 1,26 𝑁/𝑚𝑚 (54)  
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𝑋: 𝑅1𝑥 + 𝑅2𝑥 + 𝐹𝑣𝑥 = 0 (55)  

𝑌: 𝑅1𝑦 − 𝑞0 · 𝐿𝑟𝑜𝑡 + 𝑅2𝑦 − 𝐹𝑣𝑥 = 0 (56)  

𝑍: 0 (57)  

𝑀𝑋(1): −𝑞0 ·
𝐿𝑟𝑜𝑡

2

2
+ 𝐿𝑙ž · 𝑅2𝑦 − 𝐿ř · 𝐹𝑣𝑦 = 0 (58)  

𝑀𝑌(1): −𝐿𝑙ž · 𝑅2𝑥 − 𝐿ř · 𝐹𝑣𝑥 = 0 (59)  

𝑀𝑍(1): 0 (60)  

𝑅2𝑥 = −
𝐿ř · 𝐹𝑣𝑥

𝐿𝑙ž
= −

2600,25 · 1730

2465
= −1825 𝑁 (61)  

𝑅2𝑦 =
𝑞0 ·

𝐿𝑟𝑜𝑡
2

2 + 𝐿ř · 𝐹𝑣𝑦

𝐿𝑙ž
=

1,26 ·
27902

2 + 2600,25 · 595

2465
= 2617 𝑁 (62)  

𝑅1𝑥 = −𝑅2𝑥 − 𝐹𝑣𝑥 = −(−1825) − 1730 = 95 𝑁 (63)  

𝑅1𝑦 = 𝑞0 · 𝐿𝑟𝑜𝑡 − 𝑅2𝑦 + 𝐹𝑣𝑥 = 1,26 · 2790 − 2617 + 1730 = 2628 𝑁 (64)  

 

Pomocí vztahu (65) dopočítáme výslednou radiální sílu zatěžující jednotlivá ložiska. 

Jelikož jsou ložiska zatěžována pouze v radiálním směru, je výsledná zatěžující síla 

jednotlivých ložisek rovna výsledné radiální síle ze vztahu (65). 

𝐹𝑟𝑖 = √𝑅𝑖𝑥
2 + 𝑅𝑖𝑦

2  (65)  

𝐹𝑟𝑖 = 𝐹𝑖  (66)  

 

𝐹𝑟1 = 𝐹1 = √𝑅1𝑥
2 + 𝑅1𝑦

2 = √952 + 26282 = 2630 N 
(67)  

𝐹𝑟2 = 𝐹2 = √𝑅2𝑥
2 + 𝑅2𝑦

2 = √(−1825)2 + 26172 = 3190 N (68)  

4.3. Životnost ložisek 

Normalizovaný způsob výpočtu dynamicky namáhaných valivých ložisek pokládá za 

vyřazení ložiska únavu jeho materiálu (vznik pittingu). Výpočet vychází z rovnice (69) pro 

výpočet trvanlivosti, kde L10 je jmenovitá trvanlivost v milionech otáček, již dosáhne nebo 

ji překročí nejméně 90 % většího počtu stejných ložisek. 

𝐿10 = (
𝐶

𝐹𝑖
)

𝑝

 (69)  

 

Jsou-li otáčky ložiska konstantní, lze jeho trvanlivost vyjádřit v hodinách pomocí 

rovnice (70), kde C je dynamická únosnost ložiska daná výrobcem a p je exponent 

trvanlivostí, který je pro kuličková ložiska p=3 a pro ostatní druhy ložisek p=10/3. 

𝐿ℎ = (
𝐶

𝐹𝑖
)

𝑝

·
106

60 · 𝑛𝑅
 (70)  
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 Z výsledků rovnic (67) a (68) je patrné, že nejvíce je namáhané ložisko 2, které má 

životnost dle rovnice (71) Lh=259 285 hodin. 

𝐿ℎ2 = (
𝐶

𝐹2
)

𝑝

·
106

60 · 𝑛𝑅
= (

72 800

3 190
)

3

·
106

60 · 764
= 259 285 h (71)  

 

4.4. Kontrola rotoru 

Hřídel rotoru je kvůli úspoře hmotnosti navržen ze silnostěnné trubky, ke které jsou 

na obou koncích přivařeny válcové čepy, pomocí kterých je rotor uložen v ložiskách. Trubka 

rotoru je několikrát osazena, na tato osazení jsou nasazené a přivařené příruby. Na tyto 

příruby jsou připevněny vypálené disky, na kterých jsou přišroubována lůžka pro uložení 

lopatek. 

4.4.1. Kontrola hřídele 

Hřídel rotoru je zatížen krutem a ohybem od vlastní váhy a sil od řemenového 

převodu. Trubku hřídele budeme kontrolovat v nejslabším místě, které je vidět na Obr. 25, 

v tom místě je do trubky vsazen válcový konec a na vnější průměr je nasazena příruba. Toto 

místo budeme kontrolovat na krut podle vzorce (72), který upravíme pro geometrii 

mezikruží na vztah (73). Kde MkR je kroutící moment rotoru, Wk je modul průřezu v krutu 

pro mezikruží, který vypočítáme dle vztahu (74).  

 

Obr. 25: Otvor pro válcový čep na konci trubky hřídele 

𝜏 =
𝑀𝑘𝑅

𝑊𝐾
 (72)  

𝑊𝐾 =
𝜋 · (𝐷4 − 𝑑4)

16 · 𝐷
 (73)  

𝜏 =
16 · 𝐷 · 𝑀𝑘𝑅

𝜋 · (𝐷4 − 𝑑4)
=

16 · 110 · 355680

𝜋 · (1104 − 904)
= 2,5 𝑁 · 𝑚𝑚−2 (74)  
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 Hřídel rotoru je ohýbána ve dvou rovinách, v rovině Z-Y a Z-X, výsledný ohybový 

moment je součet těchto momentů podle vzorce (75). Výsledný ohybový moment 

dosadíme do rovnice (77) a získáme výsledné ohybové napětí v hřídeli. 

𝑀𝑜 = √𝑀𝑜𝑥
2 + 𝑀𝑜𝑦

2 = √8800002 + 1200002 = 888 144 𝑁 · 𝑚𝑚 (75)  

𝑊𝑜 =
𝜋 · (𝐷4 − 𝑑4)

32 · 𝐷
=

𝜋 · (1334 − 734)

32 · 133
= 210 007 𝑚𝑚4  (76)  

𝜎𝑜 =
𝑀𝑜

𝑊𝑜
=

888 144

210 007
= 4 𝑁 · 𝑚𝑚−2 (77)  

 

 
Obr. 26: Průběh ohybového momentu v rovině Z-Y 

 
Obr. 27: Průběh ohybového momentu v rovině Z-X 

Výsledné hodnoty ze vztahů (74), (77) dosadíme do vztahu (78) pro výpočet 

redukovaného napětí dle teorie H.M.H. Z rovnice (79) získáme výslednou bezpečnost 

hřídele rotoru. Hodnotu Remin získáme z materiálového listu materiálu hřídele. 
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𝜎𝑟𝑒𝑑 = √𝜎𝑜
2 + (√3 · 𝜏)

2
= √42 + (√3 · 2,5)

2
= 6 𝑁 · 𝑚𝑚−2 (78)  

𝑘 =
𝑅𝑒𝑚𝑖𝑛

𝜎𝑟𝑒𝑑
=

380

6
= 63 (79)  

 

4.4.2. Kontrola svarů válcových konců 

Koutový svar, pomocí kterého je spojen válcový konec s trubkou, je namáhán 

kroutícím momentem rotoru MkR v rovnoběžném směru. Modul průřezu v krutu WK, pro 

tento svarový spoj, odpovídá modulu průřezu mezikruží průměrů d a dV viz. rovnice (81). 

Pro průměr dV platí vztah (80). Smykové napětí, které v tomto spoji vzniká od kroutícího, 

získáme dle vztahu (82). 

𝑑𝑉 = 𝑑 + 2 · 𝑎 = 90 + 2 · 10 = 110 𝑚𝑚 (80)  

𝑊𝐾 =
𝜋

16
· 𝑑𝑉

3 · (1 − (
𝑑

𝑑𝑉
)

4

) (81)  

𝜏||𝐾 =
𝑀𝑘𝑅

𝑊𝐾
=

16 · 𝑀𝑘𝑅

𝜋 · 𝑑𝑉
3 · (1 − (

𝑑
𝑑𝑉

)
4

)

=
16 · 355 680

𝜋 · 1103 · (1 − (
90

110)
4

)

= 2,5 𝑁 · 𝑚𝑚−2 
(82)  

 

Nyní porovnáme smykové napětí, které vzniká ve svaru s dovoleným napětím se 

započítání převodních součinitelů dle rovnice (83). Pro koutové svary namáhané smykem 

je součinitel ατ||=0,65 a pro součinitel m platí vztah (84), dovolené napětí Re zjistíme 

z materiálového listu svařovaného materiálu. 

𝜏𝑆𝑉 =
𝜏||𝐾

𝛼𝜏||
≤ 𝑚 · 𝑅𝑒 (83)  

𝑚 = 1,3 − 0,03 · 𝑎, 𝑝𝑟𝑜 𝑎 ≥ 10 𝑚𝑚 → 𝑚 = 1 (84)  

𝜏𝑆𝑉 =
2,5

0,65
= 3,85 𝑁 · 𝑚𝑚−2 ≤ 1 · 380 𝑁 · 𝑚𝑚−2 (85)  

 

4.4.3. Kontrola svarů mezi trubkou rotoru a přírub pro upevnění disků 

Příruby jsou s trubkou rotoru spojeny pomocí dvou koutových svarů po celém obvodu 

trubky. Kontrola tohoto spoje je téměř totožná, jako v předešlé kapitole kontroly svaru 

válcového konce. V tomto případě je krouticí moment přenášen dvěma svary. Výslednou 

hodnotu z rovnice (90) dosadíme do vztahu (83) z předešlé kapitoly a porovnáme výslednou 

hodnotu s dovoleným napětím materiálu. 
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Obr. 28: Svarový spoj přírub a hřídele 

𝑑𝑉1 = 𝐷 + 2 · 𝑎 = (86)  

𝑑𝑉2 = 𝐷1 + 2 · 𝑎 = (87)  

𝑊𝐾1 =
𝜋

16
· 𝑑𝑉1

3 · (1 − (
𝐷

𝑑𝑉1
)

4

) = (88)  

𝑊𝐾2 =
𝜋

16
· 𝑑𝑉2

3 · (1 − (
𝐷1

𝑑𝑉2
)

4

) = (89)  

𝜏||𝐾1 =
𝑀𝑘𝑅

𝑊𝐾1 + 𝑊𝐾2
=

16 · 𝑀𝑘𝑅

𝜋 · 𝐷𝑉1
3 · (1 − (

𝐷
𝐷𝑉1

)
4

) + 𝜋 · 𝐷𝑉2
3 · (1 − (

𝐷1

𝐷𝑉2
)

4

)

 
(90)  

 

4.5. Kontrola šroubů na přírubách rotoru 

Krouticí moment z hřídele rotoru je na disky rotoru přenášen pomocí tření, mezi 

přírubou hřídele a diskem, toto tření je vyvozeno pomocí šroubů viz. Obr. 29. Kontrolu 

šroubů provedeme na základě vztahu (91) pro kontrolu přírubové hřídelové spojky, která 

funguje na stejném principu, jako tento spoj. 

𝑘 · 𝑀𝑘𝑆𝑝𝑜𝑗𝑘𝑦 ≤ 𝑀𝑇 = 𝐹𝑇 · 𝑅𝑆 = 𝑓 · 𝐹𝑁 · 𝑅𝑆 (91)  

 

Tento vztah však platí pouze pro jednu třecí plochu mezi přírubami, jelikož na rotoru 

loupaček je těchto disků několik, zpravidla 4, upravíme tento vztah, na výraz (92), kde zD je 

počet disků na rotoru, FN je normálová síla vyvozena šrouby, kterou získáme ze vztahu (93), 
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Rs je střední poloměr třecí plochy, f je součinitel tření materiálů a σr je dovolené napětí ve 

šroubech, pro které platí výraz (95), kde σkT je mez v kluzu pro dané šrouby.  

 
Obr. 29: Spoj disků s přírubami rotoru 

𝑘 · 𝑀𝑘𝑆𝑝𝑜𝑗𝑘𝑦 ≤ 𝑀𝑇 = 𝐹𝑇 · 𝑅𝑆 = 𝑧𝐷 · 𝑓 · 𝐹𝑁 · 𝑅𝑆 (92)  

𝐹𝑁 =
𝑖š · 𝜋 · 𝑑3

2

4
· 𝜎𝑟 (93)  

𝑅𝑆 =
𝐷𝑣 + 𝐷𝑣1

4
 (94)  

𝜎𝑟 = (0,6 ÷ 0,7) · 𝜎𝑘𝑇 (95)  

 

Do rovnice (92) dosadíme vztahy (93), (94) a upravíme na vztah (95). Pro kontrolu 

malého průměru d3 závitu šroubu. Zvolené šrouby konstrukce musí vyhovovat tomuto 

vztahu. 

𝑑3 ≥ √
16 · 𝑘 · 𝑀𝑘𝑅

𝑧𝐷 · 𝑖š · 𝜋 · 𝜎𝑟 · (𝐷𝑣 + 𝐷𝑣1)
= √

16 · 1,7 · 355680

4 · 8 · 𝜋 · 384 · (130 + 190)
= 0,9 𝑚𝑚 

Na rotoru jsou použity šrouby M10, které mají průměr d3=8,344 mm, 

vyhovují tedy podmínce ze vztahu (96). 

(96)  
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5. Konstrukce loupačky 

Pomocí vztahů ze 3. kapitoly jsme získali základní parametry loupačky, která má 

zpracovat 12 tun slunečnicových semen za hodinu.  

Rozměry lopatek rotoru  

• Délku lopatky … l=2300 mm 

• Výška lopatky … h=25 mm 

Parametry elektromotoru dle vztahu 0: 

• Výkon elektromotoru … PM=30 kW 

• Otáčky elektromotoru … nM=1470 min-1
 

• Krouticí moment elektromotoru … MkM=195 N·m 

Semínka jsou dopravníkem přivedeny do násypky, ve které jsou pomocí šneku 

rovnoměrně rozhrnuta na magnetický separátor. Množství zpracovaných semen je řízeno 

dávkovačem, který je ovládán dvěma elektrickými aktuátory. Ze separátoru semínka padají 

na rotor, jehož lopatkami jsou vystřelována na stator, o který se vyloupnou. Vyloupnutá 

jádra a slupky jsou svedeny do výsypky. 

 
Obr. 30: Loupačka 



 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

Konstrukční návrh vysokokapacitní loupačky  - 36 - 

 
Obr. 31: Řez loupačky 

5.1. Rám 

Základem konstrukce loupačky je svařovaný rám z ocelových plechů. Rám se skládá 

z dvou čel, které jsou vypálené z 20 mm tlustého plechu, dvou svařovaných profilů 

z ohýbaných 10 mm plechů, dvou ohýbaných profilů z 10 mm tlustého plechu a dvou 

bočních výztuh.  

V čelech jsou vypálené zámky pro navaření úchytů dalších komponent loupačky. 

V horní části čela je vypálený prostor pro uložení násypky se šnekem. Do čel jsou také 

vypálené díry, pro navařovací matice DIN 929 pomocí, kterých je k rámu uchycen rotor a 

magnetický separátor.  

Ve vrchních profilech jsou vypálené otvory pro matice DIN 929 pomocích, kterých je 

k rámu připevněna násypka se šnekem. V horních rozích rámu jsou čtyři otvory 

s navařenými maticemi DIN 929, pro šrouby s okem DIN 580, které jsou určeny k manipulaci 

se strojem pomocí jeřábu. Ve spodní části rámu jsou otvory pro vidlice vysokozdvižného 

vozíku. V dolních rozích rámu jsou navařeny patky s otvory pro šrouby, pomocí kterých 

bude loupačka uchycena ke konstrukci, na které bude uložena.  
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Obr. 32: Rám 

 
Obr. 33: Rám v řezu 
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5.2. Rotor 

Konstrukce rotoru je složena z hřídele, čtyř disků s lůžky pro uchycení lopatek, čtyř 

přítlačných desek a lopatek. 

 
Obr. 34: Rotor 

Hřídel rotoru je svařen z tlustostěnné trubky s přivařenými přírubami, ke kterým jsou 

upevněny disky. Na koncích trubky jsou přivařeny válcové konce pro uložení rotoru do 

ložisek. Na jednom válcovém konci je drážka pro těsné pero, kterým je spojena řemenice 

s rotorem a závit pro axiální zajištění řemenice. 

 
Obr. 35: Hřídel rotoru 

 

Disky jsou s hřídelem spojeny pomocí 8 šroubů ČSN 02 1201 – M10×45. V discích jsou 

vypálen otvory pro jejich odlehčení. K diskům jsou navařené matice DIN 929 pro 

přišroubování lůžek lopatek.  
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Obr. 36: Disk s lůžky 

 Lopatka dosedá do lůžka na dvě na sebe kolmé plochy, které zajišťují přesné uložení 

lopatky. V lůžku je vyfrézovaná drážka, aby došlo k dosednutí lopatky na plochy. V lůžku 

jsou dvě závitové díry M6 pro přišroubování lopatky k lůžku. 

 
Obr. 37: Lůžko lopatky 

 Lopatky jsou vyrobeny z 8 mm tlustého hardoxového plechu, který má vysokou 

odolnost proti otěru. Při výměně lopatek není potřeba vyjmout rotor ze stroje, lopatky lze 

vyměnit přímo ve stroji. Nejprve je potřeba vyjmout kryt rotoru, který utěsňuje prostor 

kolem rotoru. Pro jednodušší manipulaci je kryt opatřen madly. Poté se postupně vymění 

všechny lopatky rotoru.  
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Obr. 38: Prostor pro výměnu lopatek 

 

Obr. 39: Odkrytý rotor pro výměnu lopatek 

5.3. Ložiska rotoru 

Rotor je uložen ve dvou ložiskách SKF FYJ 80 TF. Jelikož je rám loupačky svařovaný a 

kvůli velkým rozměrům by bylo velmi nákladné obrábět dosedací plochy ložisek, je každé 

ložisko uloženo na desce se závitovými dírami M22 pro uchycení ložisek. Na desce je krátké 

osazení, pomocí kterého se ložisko na desce vystředí. Při montáži se k rámu přichytí jedna 

deska s ložiskem na pevno a druhá deska s ložiskem se pomocí stavěcích šroubů nastaví do 

požadované polohy a přichytí pomocí šroubů k rámu. Aby se po vyjmutí rotoru z loupačky 

nemuseli ložiska znovu vyrovnávat, jsou v deskách předvrtané díry, které se při montáži 

provrtají až do rámu a vloží se do nich kolíky. Při vracení rotoru do loupačky se desky 

s ložisky ustálí pomocí kolíků do přesné polohy, ve které byl rotor před vyjmutím.  

Kryt rotoru 
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Obr. 40: Ložisko SKF FYJ 80 FT 

 

Obr. 41: Deska s ložiskem na rámu 

 

Obr. 42: Deska ložiska 
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5.4. Stator 

Stator loupačky tvoří 3 nárazové desky uložené v rámu statoru. Základ nárazové 

desky tvoří ohýbaný profil z 2 mm hardoxového plechu, který je dlouhý 745 mm. Na 

dopadové plochy desky jsou pro zvýšení životnosti nalepené keramické desky o tloušťce 

5 mm. Tyto keramické destičky zároveň překrývají rádiusy plechů, po kterých by mohla 

semínka sklouznout a nemuselo by dojít k jejich vyloupnutí. 

 
Obr. 43: Nárazová deska    Obr. 44: Detail keramických destiček 

Konstrukce pro uložení nárazových desek tvoří plechová půlkruhová deska, ke které 

jsou přivařeny z vnější i vnitřní strany výztuhy, které zajišťují požadovanou geometrii 

konstrukce. Pro zvýšení tuhosti konstrukce jsou k vnějším výztuhám ještě navařené dvě 

trubky. V rozích krajních výztuh jsou přišroubovaná madla pro snadnější manipulaci. 

Keramická 

destička 
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Obr. 45: Konstrukce pro uložení nárazových desek 1 

 
Obr. 46: Konstrukce pro uložení nárazových desek 2 

 Nárazové desky jsou v konstrukci přichyceny pomocí čtyř přítlačných ramen. 

Rameno je svařeno ze skruženého plechu a výztuhy, pro zajištění požadované geometrie. 

Ve spodní části výztuhy je otvor pro uložení ramen na osu, která je uložena v rámu statoru. 
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Ramena jsou přišroubována v horní části k rámu statoru, kde jsou navařené matice DIN 

929. 

 
Obr. 47: Stator 

 

Obr. 48: Přítlačné rameno    Obr. 49: Uchycení ramena 

V dolních rozích krajních výztuh statoru jsou přivařeny čepy, pomocí kterých je stator 

vložen do rámu loupačky. V každém rohu statoru jsou navařeny šestihranné matice, do 

kterých jsou našroubované šrouby, pomocí kterých se nastavuje vzdálenost statoru od 

rotoru. Aby byla vzdálenost mezi rotorem a statorem všude stejná, jsou v každém čele rámu 

loupačky dva nahlížecí otvory, ve kterých je možno vzdálenost mezi rotorem a statorem 

změřit a pomocí šroubů nastavit na požadovanou hodnotu. 
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Obr. 50: Posuv statoru 

 

Obr. 51: Nahlížecí otvory 

 

5.5. Násypka 

Násypka je složena ze dvou čel a dvou ohýbaných plechů. Čela jsou vypálena z 10 mm 

tlustého plechu. V čelech jsou vypálené otvory pro navařovací matice DIN 929, kterými je 

připevněna šneková převodovka a ložisko šneku k násypce. Na bocích čel jsou vypálené 

zámky pro jednodušší montáž a svaření bočních plechů násypky. Boční plechy násypky jsou 

z 2 mm tlustého ohýbaného plechu. Na bočních plechách jsou příruby s otvory pro uchycení 

násypky k rámu loupačky. 

V násypce je uložen šnek, který rozhrnuje semena v násypce, aby byla rovnoměrně 

rozložena na separátoru. Šnek je vyrobený z trubky, ke které jsou navařeny dvě šroubovice 

s opačným smyslem stoupání. Na koncích trubky jsou navařeny válcové konce pro uložení 
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šneku na jedné straně v ložisku, které je uchyceno na čele násypky a na druhé straně je 

šnek uložen v šnekové převodovce, která je uchycena na čele násypky. Šnek je poháněn 

vlastním elektromotorem se šnekovou převodovkou. 

 

 
Obr. 52: Násypka se šnekem 

 

5.6. Řízení množství loupaných semen 

Množství loupaných semen je řízeno pomocí dávkovače, který je ovládán dvěma 

elektrickými aktuátory. Konstrukci dávkovače tvoří ohnutý plech, ke kterému je přivařeno 

pět ramen vypálených z 5 mm plechu. V ramenech jsou vypáleny otvory pro osu, pomocí 

které je dávkovač uložen do ložisek přichycených k rámu loupačky. Krajní ramena mají 

otvory pro spojení dávkovače s aktuátory pomocí čepů. 
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Obr. 53: Uzavřený dávkovač 

 
Obr. 54: Otevřený dávkovač 

 

Obr. 55: Dávkovač 
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Je-li potřeba stroj odstavit a vyprázdnit násypku, je loupačka opatřena výsypkou, 

pomocí které je možné vyprázdnit násypku např. do velkých pytlů (big bagů), které se např. 

pomocí paletového vozíku přivezou k loupačce a semínka se do nich přesypou. 

 
Obr. 56: Uzavřená výsypka v řezu 

 

Obr. 57: Otevřená násypka v řezu 

5.7. Separátor 

Pro zachycení feritických částí, které by mohly poškodit zařízení loupačky, je stroj 

opatřen bubnovým separátorem o průměru 200 mm, který je poháněn vlastním 

elektromotorem se šnekovou převodovkou. Separátor je v loupačce uložen na jedné straně 

ve šnekové převodce, která je uchycena k rámu a na druhé straně je separátor uložen 

v ložisku uloženém na rámu. Kvůli vyrovnání separátoru v rámu je ložisko na rámu uloženo 

obdobně, jako ložiska rotoru a je opatřeno stavěcími šroubu pro možnost polohování při 

montáži. 

Tento typ separátoru byl zvolený, protože pro jeho čištění není nutné odstavit stroj, 

stačí pouze vybrat sběrné místo, do kterého padá feritický odpad ze separátoru. Z důvodu 

bezpečnosti je před separátorem ochranný plech, který zabraňuje tomu, aby se pracovník 

čistící sběrné místo, nemohl dotknout rotujícího separátoru a nedošlo k nehodě. 
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Obr. 58: Šneková převodovka separátoru  Obr. 59: Deska s ložiskem separátoru 

 

Obr. 60: Sběrné místo odpadu ze separátoru 

5.8. Elektromotor rotoru 

Rotor je poháněn elektromotorem Siemens 1LE1503-1EB63-4AB4, který má výkon 

30 kW. Elektromotor je uložen na svařované konzoli, která je pomocí šroubů uchycena 

k rámu loupačky. Konzole je svařena z obdélníkových profilů, ve kterých jsou otvory pro 

šrouby elektromotoru a otvory pro uchycení konzolek k rámu. Na konzoli jsou přivařené 

matice pro stavěcí šrouby, kterými se posouvá elektromotor a tím se napínají řemeny. 
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Obr. 61: Konzole elektromotoru připevněná k rámu 

 
Obr. 62: Elektromotor s řemenovým převodem 

Řemenový převod a celé toto čelo je zakrytované dvěma kryty z nerezové oceli. Kryty 

jsou svařené z plechů o tloušťce 1 mm. Na krytech jsou přišroubovaná madla pro snadnější 

manipulaci s kryty. 
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Obr. 63: Loupačka s kryty 
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6. Závěr 

V bakalářské práci se podařilo splnit všechny očekávané cíle. V úvodní části jsme se 

seznámili se základními vlastnostmi a způsoby zpracování semen olejnin. Před samotnou 

konstrukční částí byla vypracována rešerše dostupných loupaček s horizontální osou rotace 

rotoru na trhu, jejich porovnání a podrobný rozbor jednotlivých součástí stroje. 

V návaznosti na poznatky získané z rešerše strojů a vlastností semen olejnin byl 

navržen postup pro stanovení základních parametrů loupačky pro slunečnicová semena, 

jejíž vstupní hmotnostní tok je 12 t/h.  

V další části práce byl navržen postup pro kontrolu ložisek rotoru, statické kontroly 

jednotlivých částí rotoru. Všechny kontrolované součásti podle těchto kontrol vyhovují. 

V poslední kapitole práce jsou podrobně popsány principy funkce jednotlivých 

součástí navrhnutého stroje a jejich konstrukce. 
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