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1. Úvod 

Tato práce má za cíl popsat linku na analýzu vyloupatelnosti olejových semínek, 

která bude fyzicky postavena. Na této lince spolupracuje více řešitelů, kde má každý za cíl 

jeden či více částí celku. Tato konkrétní práce se bude primárně zabývat třídičkou 

olejnatých semen s důrazem na čištění sít. Jedná se o spolupráci s firmou Farmet a.s., 

odkud byl zadán požadavek na metodiku vyhodnocení vyloupatelnosti olejových semínek 

v závislosti na nastavení loupacího stroje (dále jen loupačka). K vyhodnocení je zapotřebí 

samotná loupačka, třídička – která roztřídí semínka do čtyř velikostních frakcí, aspirační 

skříň – kde se jedna frakce semínek rozdělí na jádra a slupky, a jako poslední zařízení je 

optická třídička, která dokáže určit, zda je semínko vyloupnuté či nikoli. Tyto stroje tvoří 

základ linky na vyhodnocení vyloupatelnosti olejových semínek. Pro validitu výsledků je 

potřeba velký vyhodnocovací vzorek, a proto je potřeba, aby byla nová linka plně 

automatická a měla pouze minimální požadavky na obsluhu.  

1.1. Motivace 

Na úvod je potřeba konstatovat, že třídička olejnatých semen již na ústavu 

konstruování a částí strojů 12 113 již existuje (obr. 1), stejně tak i ostatní stroje.  

 
Obrázek 1: Třídička olejnatých semen 

Tato práce se ale přesto bude zabývat novou konstrukcí, která si klade za cíl 

odstranění konstrukčních a funkčních nedostatků třídičky současné a zároveň 

implementaci mechanismu na čištění sít, jak již současný prototyp ukázal, je velmi 

žádoucí. Dále pak pro minimalizaci potřeby obsluhy bude nutná optimalizace pro 

automatickou funkci třídičky v návaznosti na ostatní stroje tvořící linku.  
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2. Popis současných strojů 

Tato kapitola bude pojednávat o současných zařízeních, které jsou na ústavu 

konstruování již v provozu. Jedná se o stroje, které vznikly jako prototyp a na kterých byly 

provedeny první pokusy předpokládaných funkcí. Stroje, které sloužily pro ověření funkcí, 

netvoří jednu souvislou linku, ale slouží každý samostatně a vyžaduje samostatnou 

obsluhu.  

2.1. Loupací zařízení  

Loupání olejnatých semínek je základem technologického procesu zpracování 

olejnin. Olejnatá semínka (např.: Slunečnice) se skládá z jádra a slupky, přičemž obě tyto 

části se dále zpracovávají. Pro vyloupání semínka ze slupky slouží loupačka, která je pro 

podmínky projektu na ústavu konstruování laboratorní (obrázek 2).    

 
Obrázek 2: Laboratorní loupací zařízení 

Většina loupaček olejnatých semen pracuje na odstředivém principu (obrázek 3), 

kdy jsou semínka sypána do vnitřního rotoru (obrázek 4) a vlivem odstředivé síly vrhána 

na vnější stator (obrázek 5), o který se semínka rozbíjejí.  

 
Obrázek 3: Schéma loupačky[2] 



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

NÁVRH A ANALÝZA TŘÍDIČKY OLEJNATÝCH SEMEN  - 3 - 

 
Obrázek 4: Vnitřní rotor 

 
Obrázek 5: Vnější stator 

Laboratorní loupačka je tedy nejstěžejnějším strojem, jelikož vyloupatelnost 

olejnatého semínka je závislá na parametrech loupačky. Parametrem loupačky je 

dopadová rychlost semínka na stator. Kromě řízení dopadové rychlosti semínka, je možné 

v laboratorní loupačce řídit polohu naklopení dopadových lopatek, které mají opět vliv na 

výsledek vyloupnutí olejového semínka. Touto problematikou se zabýval kolega Ing. Jan 

Hoidekr, který se zabýval analýzou dějů uvnitř loupačky. Z této analýzy, kde kolega 

experimentálně zjistil velikost součinitele tření mezi semínkem a lopatkou rotoru vznikl 

podklad pro konstrukční úpravy a lepší přenositelnost výsledků laboratorních 

experimentů do průmyslových podmínek. [2] 

 

2.2. Třídička olejnatých semen 

Třídička olejnatých semen je následujícím strojem v procesu vyhodnocování 

vyloupatelnosti olejových semínek. Třídička má za účel rozdělit semínka, jádra a slupky do 

velikostních frakcí. V případě laboratorní třídičky (obrázek 6) se jedná o 4 velikostní 

frakce. Toto rozdělení je nezbytné pro správnou funkci aspirační skříně, která bude 

popsána v další kapitole této práce. Z účelných důvodů bude třídička zobrazena jako 

model v (CAD), fyzický obrázek je na úvodní straně této práce (obrázek 1). 

 
Obrázek 6: Model laboratorní třídičky 
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 Laboratorní třídička je poháněna elektromotorem, od kterého je točivý moment 

přenášen do šnekové převodovky, ze které je moment přenášen na excentrický 

mechanismus (obrázek 7). Samotná síta jsou připevněna pevně k rámu, který je možno 

celý naklopit přes naklápěcí mechanismus. Naklápění rámu sít udává unášivou rychlost 

semínkám, které se nasypou do násypky.   

 

Obrázek 7: Model rámu laboratorní třídičky 

 Pohon zajištuje elektromotor značky Siemens, parametry poháněcího ústrojí viz 

tabulka 1. Ovládání je řešeno přes frekvenční měnič, kterým lze plynule regulovat otáčky 

elektromotoru.  

Tabulka 1: Parametry pohonné jednotky 

Výkon elektromotoru 0,18 [kW] 

Převodový poměr šnekové převodovky 10 [1] 

Excentricita 5 [mm] 

 

 Princip funkce laboratorní třídičky je vyobrazen na obrázku 8 a 9. Na obrázku 8 je 

vyobrazeno schéma principu funkce, kde excentr převádí točivý (rotační) pohyb na 

přímočarý vratný pohyb. Tento přímočarý vratný pohybu způsobuje prosev semínek, 

slupek a jader skrz síta. Naklopení celé soustavy sít udává prosévanému materiálu 

unášivou rychlost viz.: obrázek 9, kde je naznačen směr pohybu prosévaného materiálu.  

 

Obrázek 8: Schéma principu funkce laboratorní třídičky 
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Obrázek 9: Rozložený pohled na model laboratorní třídičky 

 Laboratorní třídička popisovaná v této kapitole je současným prototypem. Tato 

třídička bude nahrazena novým prototypem, kterým se bude zabývat tato práce. Bylo 

proto účelné představit stav a funkční princip prototypu, ze které je vycházeno. 

Konstrukční nedostatky budou detailně rozebrány v kapitole: Analýza laboratorní třídičky.  

2.3. Aspirační skříň 

Třetím strojem v pořadí je aspirační skříň (obrázek  10), která slouží k oddělení 

slupek od jader.  

 
Obrázek 10: Aspirační skříň 

 Pro vysvětlení principu funkce je účelné zobrazit vnitřní uspořádání tohoto stroje. 

Na obrázku 11 je vyobrazen řez, který odkrývá vnitřní uspořádání aspirační skříně. Princip 

funkce spočívá v nasypání jedné velikostní frakce semínek, slupek a jader do prostoru 
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mezi hlavním válcem a sběrným kyblíkem. Po nasypání je spuštěn ventilátor, který vhání 

vzduch přes síto. Proud vzduchu nadzdvihne lehčí části s velkou plochou, tedy slupky. 

Slupky se vznesou, jejich přibližnou trajektorii zobrazuje zelená šipka na obrázku 11. 

Semínka a jádra semínek naopak zůstanou na sítu a po dokončení aspirace se musí ručně 

vysbírat.   

 

Obrázek 11: Řez aspirační skříní 

 Proces automatizace bude u tohoto stroje konstrukčně náročnější a to zejména 

kvůli narušení proudu vzduchu (obrázek 12), do kterého by nemělo nic zasahovat 

z důvodů vzniku možných turbulentních vírů, které by narušily funkci aspirační skříně. 

Touto problematikou se zabývá kolega Bc. Oskar Turek ve své diplomové práci, kde řeší 

novou konstrukční variantu s důrazem na bezobslužný provoz.  

 

Obrázek 12: Ilustrativní simulace proudění vzduchu 
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2.4. Optická třídička 

Optické třídící zařízení tvoří konečný člen laboratorní třídící linky na ústavu 12113. 

Tento stroj je již delší dobu ve fázi vývoje, na kterém se podílelo a v současné době podílí 

více řešitelů. Každý z řešitelů vyvinul novou verzi optické třídičky, a proto není účelné 

v této práci všechny verze představovat zvlášť, neboť každá verze sdílí stejný princip 

funkce, ale liší se konstrukčním uspořádáním.  

Princip funkce spočívá v třídění na základě rozdílu barev respektive ve spektrální 

odrazivosti. Na obrázku 13 je zobrazeno schéma optické třídičky, kde stojí za povšimnutí 

dvou sensorů. Tyto sensory bývají obvykle kamery, které mají nastavený filtr odrazivosti, 

který odpovídá materiálu, který je třeba třídit. V případě, že ve třízeném materiálu se 

nachází materiál, který nevyhovuje, je ejektorem vyfouknut do zásobníku na špatné 

vzorky.   

 
Obrázek 13: Schéma optického třídiče [3] 

Současná podoba optické třídičky je zobrazena na obrázku 14. Pro uskutečnění 

schématu viz obr 13, by byla potřeba poměrně velká investice do optických sensorů, 

proto vznikl na ústavu 12 113 prototyp, který na rozdíl od průmyslového řešení, používá 

pro vyhodnocení pouze dvě webkamery. [3] 

 

Obrázek 14: Současný prototyp optického třídiče [3] 
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Pro názornost je zde schéma na obrázku 15, ze kterého je patrné umístění webkamer. 

Principem je pořídit snímek z kamer tak, aby každá kamera pořídila snímek jedné strany semínka. 

Tyto snímky jsou vyhodnoceny pomocí naprogramovaného softwaru.  

 

Obrázek 15: Schéma současného optického třídiče [3] 

Software má nastavena určitá kritéria, podle kterých činí rozhodnutí o vyloupnutém či 

nevyloupnutém semínku. Tímto kritériem je intenzita barev v barevném spektru RGB. Kde 

z pomocí software v labVIEW je snímek zhodnocen z hlediska barevného spektra viz obrázek 16. 

 

Obrázek 16: Snímek semínka [3] 

Na obrázku 16 je vidět vyloupnuté semínku a histogram zelené barvy, který lze porovnat 

s histogramem ještě nevyloupnutého semínka na obrázku 17, kde je jasně zřetelná oblast vysoké 

intenzity černé barvy. Díky rozdílnému spektru barev, lze rozlišit semínko vyloupnuté a 

nevyloupnuté s pomocí webkamer, které pro laboratorní podmínky dostačují. [3] 

 

Obrázek 17: Nevyloupnuté semínko [3] 
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3.  Rešerše třídění olejnatých semen 

 Autorovým záměrem v této kapitole je ukázat již současná průmyslová řešení, 

která již reálně existují. V drtivé většině případů se bude jednat o zařízení, která v sobě 

zahrnují kromě třídičky také aspiraci v jednom celku.  

3.1. Třídička PVT 1520 

 
 Obrázek 18: Třídička PVT 1520 [4] 

Třídička PTV 1520 je produktem firmy JK Machinery. Tato firma je českou firmou 
zabývající se posklizňovou úpravou zrnin, a proto lze v sortimentu této firmy nalézt stroje 
na čištění, loupání, mletí a třídění obilnin. Na obrázku 18 je zobrazen stroj, který čistí a 
třídí semínka. Co do výkonnosti je dimenzována na 160 t/h pro předčištění, 80 t/h pro 
průmyslové čištění a 50 t/h pro precizní potravinářské čištění. Tyto údaje platí pro ozimou 
pšenici s objemovou hmotností 750 g/l, vlhkostí do 16 % a v praktickém nasazení jsou 
samozřejmě ovlivněny aktuálním  množstvím příměsí, které je třeba oddělit. Princip 
třídění a čištění je založen na velikostním rozdělení na sítech a vzduchové aspiraci 
využívající rozdílné měrné hmotnosti částic. [4] 

 

Obrázek 19: Princip funkce PVT 1520 [5] 
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Princip funkce PVT 1520: 

Princip funkce spočívá v použití síťové skříně, která je dvojitá a každá je opatřena 
dvojící sít. Celá síťová skříň je uložena na pružinách a do kmitavého pohybu ji uvádí 
dvojice elektromotorů s excentrickými závažími a příkonem 2,2 kW. Horní síto má při 
čištění obilnin obvykle rozměr otvorů 5,5 x 10 a dolní 1,8 x 10 mm. Samozřejmě záleží na 
druhu obilniny a také na tom, jakou kvalitu vyčištěného zrna je třeba získat. [4] 

Na vstupu do třídičky se nachází vpádová skříň (viz. obrázek 19) a před ní může být 
použita aspirace pro odloučení prachových částí. Ve výpadové skříni se oddělují tři složky. 
Nečistoty, které zůstaly na horním sítě, vyčištěné zrno ze spodního síta a propad spodním 
sítem. Oddělené zrno je následně podrobeno aspiraci pro oddělení prachových nečistot a 
propad spodním sítem neboli zadina, může podléhat aspiraci rovněž. Pokud je zadina 
aspirována, pak ji lze přimíchávat k již vyčištěnému zrnu (při zpracování do krmných 
směsí). [4] 

Prach a další drobné nečistoty odsáté aspirací na vstupu i výstupu jsou odlučovány 
nejprve v cyklónovém čističi a poté předčištěný vzduch prochází ještě filtrací. Na výstupu 
je v proudu čistého zrna instalován magnetický pásek sloužící k zachycení 
feromagnetických příměsí. [4] 

Princip čištění: 

Síta jsou drátěná a otvory jsou ze spodní části čištěné pomocí polyetylenových 
kuliček, které jsou díky kmitání sítové skříně rovněž v pohybu. Použití drátových sít má 
zásadní výhodu v čistící ploše, která je vyšší než u sít ražených do plechu (větší podíl 
otvorů a menší podíl drátů). Výhodou sít v modelu 1520 je to, že jsou trojdílně dělená, 
tudíž při jejich výměně není nutný velký prostor vedle třídičky. [4] 

3.2. JCR vzduchové třídiče 

Vzduchově-síťový třídič slouží k velmi přesnému třídění a čištění materiálu na sítech 

za pomoci vzduchu, který prochází síty. Tento proces je znázorněn na obrázku 20, kde je 

vidět, že těžší částice propadají síty a lehčí jsou odsáty za pomoci aspirace. [5] 

Pohon stroje zajišťuje dvojice vibromotorů. Stroj má v základním provedení 2 řady 

sít nad sebou, každá řada je osazena třemi síty. Toto uspořádání sít umožňuje třídit 

materiál na tři propady a dva přepady. Síta jsou čištěna pružnými kuličkami. Množství 

vzduchu procházejícího jednotlivými síty je možné přesně regulovat. Přesná volba sít dle 

tříděného materiálu spolu s přesnou regulaci množství procházejícího vzduchu zaručuji 

přesně třídění rozměrové i podle specifické hmotnosti. [5] 

Běžně dosahovaná kvalita vyčištěné suroviny na tomto stroji je nad 99,5 % čistoty 

oddělitelných nečistot a příměsí. Rychlost průchodu materiálu strojem je možné měnit dle 

potřeby.  

Díky speciálnímu zvedacímu zařízení lze snadno vyměnit síta podle potřeby 

čištěného materiálu.  
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Aspiraci stroje zajišťuje radiální ventilátor (JVR). Odsávaný vzduch je nutné čistit v 

odstředivém odlučovači prachu nebo filtru. Využitelnost jednotlivých frakci závisí na 

kvalitě čištěné suroviny a na volbě zařazených sít a množství procházejícího vzduchu. [5] 

 
Obrázek 20: Princip funkce JCR vzduchového třídiče [5] 

3.3. JCC Čističky VibroCompact 

 
Obrázek 21: Čistička VibroCompact[6] 
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Čistička vyobrazena na obrázku 21 slouží k čistění všech druhů obilovin a dalších 

plodin, drobných semen, máku, sušených bylin, koření, tabáku nebo soli. Různé velikosti 

produktu jsou odděleny na základě rozdílné velikosti částic (síťové čištění) a zároveň na 

základě aerodynamických vlastností (vzduchové čištění). [6] 

 

Obrázek 22: Schéma čističky Vibro Compact [6] 

Materiál určený k čištění vstupuje do čističky přes násypku v levém horním rohu 

obrázku 22. Materiál dále prochází dvěma síty, která kmitají. Do kmitavého pohybu jsou 

síta uváděna pomocí dvojice vibromotorů. Velikost otvorů v sítech je volena na základě 

plodiny a typu nečistot, které mají být odstraněny. Díky aspiraci je možné odstranit lehké 

nečistoty, jako jsou plevy a prach. Aspirační skříň je integrovaná na výstupu stroje. 

Aspiraci může provádět radiální ventilátor s odstředivým cyklónovým odlučovačem.  

Tento stroj je spíše vhodný pro menší zemědělské podniky, kde může sloužit pro 

posklizňové zpracování zemědělských plodin, či pro speciální třídění a prosévání.  

Výhodou stroje je samočistící schopnost, kde se síta čistí pružnými kuličkami a není 

třeba čistit síta samostatně. Nespornou výhodou je možnost volby velikosti otvorů 

v sítech, což umožňuje třídit a prosévat materiál tam, kde se často mění tříděný 

materiál.[6]   
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3.4. Čistička Marot 

Francouzská firma Marot vyrábí multifunkční čističku Marot EAC 354, kterou lze 

provozovat jako předčističku, čističku a třídičku různých plodin jako je kukuřice, hrách, 

slunečnice, řepka a dalších. Na rozdíl od výše zmíněných třídících či čistících strojů, není 

její princip založen na kmitání vibromotorů, nýbrž na rotujících válcích, které lze vidět na 

obrázku 23. [7]     

 
Obrázek 23: Čistička Marot EAC [9] 

Na obrázku 24 je vidět pracovní schéma čističky Marot. Nezpracované zrno je 

klapkou opatřenou protizávažím pouštěno do souvislé vrstvy, přes kterou je nasáván 

vzduch. Nasávaný vzduch sebou unáší středně těžké nečistoty do cyklonu, kde se středně 

těžké částice odebírají příčně uloženým šnekem, označeným na obrázku písmen M. Lehčí 

nečistoty jsou odvedeny výdechem aspirace (V). V případě potřeby lze využít pouze 

aspiraci, pro tyto případy slouží klapka pro přímý výpad čištění (P). Ve většině případů se 

k čištění používají rotující bubny s výměnnými síty, kde se materiál zbaví nečistot a 

velkých usazenin viz obr. 24. Bubnové řešení má výkon čistění od 5 do 400 t/h při 

polovičním elektrickém příkonu oproti vibromotorům, z tohoto hlediska se jedná o 

efektivní provoz. [8], [9]      

 
Obrázek 24: Princip funkce čističky Marot [8] 
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4. Patentová rešerše 

V této kapitole bude cílem snaha o komplexní zmapování již zaregistrovaných 

patentů a průmyslových vzorů v oblasti třídění.  

Tabulka 2: Bibliografické údaje patentního spisu č. 29541 

Patent Třídička pro odlučování látek ze směsi rozmělněných hmot 

Autoři Rembrant Peale, W.S. Davies, W.S. Wallace (USA) 

Číslo patentu Patentní spis č. 29541, Úřad pro vynálezy, ČSR 

Publikace Přihlášeno: 1924-03-07 Platnost od: 1929-02-15 

Abstrakt 

Předmětem vynálezu je třídící stroj a způsob třídění směsi drobných 
částí nerostů různé specifické váhy, s použitím tlaku vzduchového 
proudu a mechanického pohybu podle nového účinného způsobu. 
Třídění je prováděno kmitavým pohybem stolu tam a zpět ve směru 
délky, při čemž celková délka výkyvu je řiditelná. Vzduchový proud 
veden svisle vzhůru vrstvou smíšeného materiálu. Síla tohoto 
vzduchového proudu je řízena podle potřeby v různých částech 
třídícího stolu.  

 

 

Obrázek 25: Grafické doplnění patentu č. 29541 
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Tabulka 3: Bibliografické údaje patentního spisu č. 129679 

Patent Kontinuální vibrační třídička sypkých hmot 

Autoři František Hrubeš (Praha) 

Číslo patentu Patentní spis č. 129679, Úřad pro patenty a vynálezy, ČSR 

Publikace Přihlášeno: 1967-04-25 Platnost od: 1968-11-15 

Abstrakt 

1. Kontinuální vibrační třídička sypkých hmot, vyznačená tím, že na 
budiči kmitů (14) mezi alespoň dvěma svislými nosnými tyčemi (16) na 
něm vztyčenými na nekrytém válcovém výstupním dílu (11) 
s konvexním kuželovým dnem mezi ním a horním válcovým dílem (2), 
tvořeným nekrytým obvodovým válcem (3), je uložena soustava 
výměnných prosévacích dílů (4), z nichž každý je tvořen obvodovým 
válcem (5) opatřeným v horní části konkávním sběrným kuželem (7) 
se středním propadovým otvorem (8) a v dolní části obvodovou 
kruhovou sběrnou drahou (10) a od ní ke středu konvexním 
kuželovým sítem (9), přičemž každý prosévací díl (4) a výstupní díl 
(11) jsou opatřeny tangenciálním vyústěním (6) a v soustavě 
prosévacích dílů (4) kuželová síta (9) postupně shora dolů mají menší 
oka.  
2. Kontinuální vibrační třídička podle bodu 1 vyznačená tím, že 
prosévací díly (4) jsou na sobě uloženy otočně v horizontální rovině. 
3. Kontinuální vibrační třídička podle bodů 1 a 2 vyznačená tím, že 
sběrný kužel (7) horního prosévacího dílu (4) je opatřen křídlovým 
rozrušovačem klenby (17) mezi obvodem a středním propadovým 
otvorem (8).  

 

 

Obrázek 26: Grafické doplnění patentu č. 129679  
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Tabulka 4: Bibliografické údaje patentního spisu č. 182424 

Patent Bubnová třídička mlecích těles a jiného materiálu 

Autoři 
Ing. Václav Kousalík, Josef Tobolák (Mokrá) 
Jiří Škrda (Havířov) 
Karel Hanáček (Kunín) a Jaroslav Pelhřimovský (Ostrava) 

Číslo patentu Patentní spis č. 189424, Úřad pro vynálezy a objevy, ČSR 

Publikace Přihlášeno: 1975-02-14 Platnost od: 1980-03-15 

Abstrakt 

1. Bubnová třídička mlecích těles a jiného materiálu, sestávající ze 
skloněného rotačního bubnu, tvořeného vstupní částí o otvory pro 
prachový odpad, komorami se štěrbinami pro frakce tříděného 
materiálu, vyznačená tím, že komory (2,4,6,8) se štěrbinami jsou 
vloženy komory (3,5,7) s lopatkami pro zadržování nebo propouštění 
tříděného materiálu v závislosti na smyslu otáčení bubnu. 
2. Bubnová třídička podle bodu 1, vyznačená tím, že lopatky jsou 
šikmo uloženy a rozmístěny po vnitřním obvodě komor (3,5,7).  

 

 

 

 

Obrázek 27: Grafické doplnění patentu č. 189424 
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Tabulka 5: Bibliografické údaje užitného vzoru č. 14548 

Užitný vzor Rotační bubnová třídička sypkých hmot 

Autoři Boháč Jan (Staré Hamry)  

Číslo U. vzoru Číslo dokumentu: 14548, Úřad průmyslového vlastnictví, ČR 

Publikace Přihlášeno: 2004-04-27 Platnost od: 2004-09-15 

Abstrakt 

1. Rotační bubnová třídička sypkých hmot, vyznačující se tím, že 
průchozí válec (3) je mírně osově horizontálně nakloněn, plášť válce 
(3) je tvořen navazujícími síty různých velikostí otvorů (8), pod 
průchozím třídícím válcem (3) jsou umístěny boxy (6) pro 
propadávající vytříděný materiál (5).  

 

 

 

 

Obrázek 28: Grafické doplnění užitného vzoru č. 14548 
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Tabulka 6: Bibliografické údaje dokumentu RU2681493C1 

Dokument Air-sieve grain cleaning machine 

Autoři Priporov Igor Evgenevich (Rusko)  

Číslo U. vzoru Číslo dokumentu: RU 2 681 493 C1, Ruský patentový úřad  

Publikace Přihlášeno: 2018-06-22 Platnost od: 2019-03-06 

Abstrakt 

Strojní zařízení se týká zařízení pro čištění obilí a může být použito v 
zemědělství pro třídění semen. Stroj na čištění zrna na bázi síta 
obsahuje horní a dolní sítové pánve, které jsou připojeny k ventilační 
sedimentační komoře, předběžným a konečným odsávacím 
pneumatickým kanálům, podávacímu válečku a těžkým a lehkým 
odstraňovačům nečistot. Na spodním konci sítové pánve pod 
koncovým odsávacím svislým potrubním otvorem jsou instalovány 
rozdělovače umístěné pod úhlem 40–45 ° ve vodorovné rovině. Děliče 
jsou vyrobeny ve formě hřebenů, jejichž zuby mají tvar komolého 
kužele. Horní základna kužele je 1/3 spodní základny kužele, která má 
otvory pro připojení k dolní pánvi. Z boku mají dělicí zuby opačně 
orientované strany, jejichž výška je 1/4 konečné šířky vzduchového 
kanálu. Horní patka oddělovacího kužele má šířku rovnající se 5–6 
velikostem šířky osiva 

 

 

Obrázek 29: Grafické doplnění dokumentu RU2681493C1 
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5. Analýza současného stavu laboratorní třídičky olejnatých semen 

Jak již bylo zmíněno v podkapitole 2.2, budou v této kapitole detailně rozebrány 

nedostatky současného stavu laboratorní třídičky.  

Prvním konstrukčním problém byly dynamické síly vznikající v důsledku pohybu 

souboru čtyř sít připevněných k sobě, které konaly dohromady přímočarý vratný pohyb. 

Jejich váha měla při přechodu na vyšší frekvence pohybu nezanedbatelný vliv na chování 

konstrukce, která začala rezonovat. V rozsahu dostupných otáček elektromotoru řízeným 

frekvenčním měničem autor nalezl přesně 3 vlastní frekvence, tedy frekvence, při kterých 

soustava rezonovala.  

Rezonance velmi negativně ovlivňuje funkčnost a životnost strojních součástí a 

může v krajních případech vést k samotné destrukci součásti. Příkladem ničivé síly 

rezonance může být most Tacoma Narrows. Tento visutý most vede přes Tacomskou 

úžinu, kde v roce 1940 most působením větru začal torzně kmitat, jak je znázorněno na 

obrázku 30. Při rychlosti větru okolo 70 km/h se most dostával do rezonančních frekvencí 

a došlo ke zřícení mostovky. [10] 

 
Obrázek 30: Takoma Narrows Bridge [10] 

Příčinou rozkmitání mostovky byl nevhodný návrh konstrukce, která nerespektovala 

aerodynamiku. Most je tak příkladem demonstrace ničivé síly rezonance v moderních 

dějinách.  

Druhý konstrukční nedostatek laboratorní třídičky spočíval v ulpívání semínek 

v sítech. Semínko se zaseklo v oku síta a bylo třeba ho mechanicky odstranit, v opačném 

případě by síto ztrácelo svou schopnost prosevu materiálu. Tento nedostatek neohrožoval 

bezprostředně konstrukci jako předchozí nedostatek, nicméně pro kontinuální použití 

třídičky pro zpracování velkého množství materiálu, hrál také zásadní roli. Bylo tedy třeba 

vyřešit redukci dynamických sil v konstrukci a také čištění sít. 
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5.1. Optická analýza laboratorní třídičky 

V kapitole 5 bylo pojednáno o konstrukčních nedostatcích a jako hlavní z nich byla 

vytknuta rezonance. Autor se spolu s kolegou Bc. Oskarem Turkem a vedoucím této 

diplomové práce Ing. Janem Hoidekrem snažili vytvořit matematicko-fyzikální model, 

který na základě parametrů laboratorní třídičky měl popisovat chování laboratorní třídičky 

z hlediska sil působících v konstrukci a natočení konstrukce v čase. V případě vyhotovení 

funkčního modelu, mohl být zkoumán vliv vstupních parametrů a jejich odezvy na chování 

konstrukce, obzvlášť v oblasti vlastních frekvencí.  

Pro ověření správnosti a přesnosti modelu popisujícího laboratorní třídičku bylo 

třeba provést měření na třídičce. Výsledná data by sloužila k porovnání výsledků 

dosažených v matematicko-fyzikálním modelu s reálnými čísly.    

Metodou získávající reálná data byla zvolena metoda optická, tedy snímání 

laboratorní třídičky pomocí kamery a následného zpracování záznamu v prostředí Matlab. 

Tato metoda byla vybrána, jelikož byla poměrně snadno proveditelná a nevyžadovala 

pořízení drahých zařízení.   

5.1.1. Výběr záznamového zařízení 

I přes velkou nenáročnost na zařízení potřebná pro měření, z nichž je zapotřebí 

pouze kamery, nastal problém při následném zpracování, které bude popsáno níže. 

Zpracování pořízeného záznamu neproběhlo úspěšně z důvodu špatně zvolené kamery, 

která měla nízkou snímací frekvenci snímků. Nízká frekvence snímků měla za následek 

rozmazaný snímek, který nebylo možné řádně zpracovat. Na obrázku 31 jsou vidět dva 

snímky, snímek na levé straně má výrazně horší kvalitu, kdežto obrázek na pravé straně je 

jasně čitelný. Oba snímky byly pořízeny během záznamu, kdy třídička dosahovala 

rezonančních frekvencí.  

  
Obrázek 31: Porovnání snímků 

Z důvodů popsaných výše byla zvolena digitální zrcadlovka Canon EOS6D 

s objektivem Canon EF-50 mm/f1.4 s vyšším počtem snímků za vteřinu, konkrétně 50 

snímků za jednu vteřinu. S novou kamerou již nebyl problém zpracovat obrazový záznam 

a pomocí algoritmu v softwaru Matlab nalézt čtyři kruhy, které slouží jako referenční údaj 

o poloze a úhlu natočení celé třídičky.  
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5.1.2. Postup měření 

Na obrázku 32 je červeným křížem zobrazeno umístění papíru se 

čtyřmi referenčními body, které lze vidět na obrázku 31. Ze schématu je zřejmé, že úhel 

naklopení rámu a sít vůči stolu bude stejný, a proto není důležité místo výběru umístění 

referenčních bodů.   

 

 
Obrázek 32: Schéma třídičky 

 

Proti referenčním bodům autor připevnil kameru na stacionární podklad, tak aby 

nebyla kamera ovlivněna kmity od laboratorní třídičky. Záznam kamery byl složen z dílčích 

záznamů, z nichž každý záznam měl délku okolo dvaceti vteřin při jedné neměnící se 

frekvenci. První záznam byl před první vlastní frekvencí, druhý po první vlastní frekvenci a 

třetí po druhé vlastní frekvenci. Tímto se způsobem bylo postupováno, dokud se nedošlo 

za třetí vlastní frekvenci. Měření za třetí vlastní frekvencí již neměla smysl, jelikož síta 

v těchto frekvencích zůstávala na místě a kmital už pouze rám. Lze konstatovat, že po třetí 

vlastní frekvenci ztratila třídička svou funkci.  

5.1.3. Zpracování záznamu 

Zpracování záznamu probíhalo v softwaru Matlab, kde bylo třeba video nahrát, 

k tomu je v Matlubu určená funkce Videoreader('název videa'). Funkce načte pořízený 

záznam, který měl 311 vteřin a každá z těchto vteřin obsahuje 50 snímků. Celkem měl 

záznam 15 550 snímků.  

Pro potřeby Matlabu se záznam musel rozdělit na jednotlivé snímky. K tomu slouží 

v Matlabu funkce (read), jejíž použití je následující:  

V= Videoreader('název videa')  

For k=1500:1900 

Singleframe=read(V,k) 

End 

   Tímto cyklem, který zde začíná na 1500 snímku, čemuž odpovídá 30 vteřina a 

končí 1900 snímkem (38 vteřina) se vygeneruje matice nazvaná singleframe o rozměrech 

720x1280x3. Jedná se o trojdimenzionální matici, kde 720x1280 odpovídá rozlišení 

nahrávaného obrazu a číslo tři odpovídá dimenzi pro trojici barev: červená, zelená, 

modrá. Díky tomu má každý pixel jasně definované umístění a barvu na snímku. Takto 
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vygenerovaná proměnná singleframe zobrazuje vždy hodnotu aktuálního snímku v cyklu, 

proto bylo třeba do cyklu vnořit funkci na vyhledávání kruhů.   

5.1.4. Funkce pro vyhledávání kruhů 

Software Matlab disponuje tzv. Image processing Tool-box, kde se dá nalézt funkce 

na nalezení kruhů ve snímku. Tato funkce se nazývá imfindcircles. Například pro vyhledání 

kruhů v obrázku 33. 

 
Obrázek 33: Náhodně rozprostřené kruhové objekty[1] 

   

Obrázek 33 je vhodný pro ukázku, jak tato funkce funguje. Funkce Imfindcircles má 

svá jistá omezení, které je třeba pro úspěšnou funkci respektovat. Prvním omezením je, že 

algoritmus vyhledává kruhové objekty jen v určitém rozmezí velikosti poloměru. Je proto 

vhodné mít všechny kruhové objekty, které jsou třeba vyhledat o stejném poloměru. Další 

omezení je patrné z obrázku 34.  

 
Obrázek 34: Náhodné kruhové objekty v černo-bílé barvě[1] 

Na obrázku 34 lze pozorovat, že některé kruhové objekty jsou světlejší než ostatní, a 

proto je třeba algoritmu zadat, zda má vyhledávat tmavé nebo světlé objekty. Dalším 

možným omezením je senzitivita, proto se může stát, že po spuštění funkce by algoritmus 

nic nenašel. Proto je vhodné citlivost volit 0,94 – 0,98.  
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   Funkci lze do Matlabu zapsat takto:  

[centers, radii] = imfindcircles (singleframe,[20 25],'ObjectPolarity','dark', 

'Sensitivity', 0,95, 'Method', 'twostage'); 

Kde centers je matice středů v obrázku o velikosti 22x2 a radii je matice poloměrů o 

rozměru 22x1. Výsledek je zobrazen na obrázku 35. Číslo 22 je dáno počtem tmavých 

kruhů.  

 

Obrázek 35: Výsledek detekce kruhů[1] 

Jak je z obrázku 35 patrné, tak krom 4 světlých kruhových objektů, byly nalezeny 

všechny tmavé. Díky pochopení funkce imfindcircles bylo rozhodnuto volit bílý papír a na 

něj umístit 4 kruhové referenční body tmavé barvy pro bezproblémovou detekci kruhů, 

viz obr.: 31. Výsledek vyhodnocení jednoho snímku je zobrazeno na obrázku 36. 

 

Obrázek 36:Výsledek detekce kruhů jednoho snímku 
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Tabulka 7: Polohy středů kruhů z obrázku 36 

 x [Pixel] y [Pixel] 

Bod 1 354,828 261,085 

Bod 2 761,266 246,120 

Bod 3 360,821 451,127 

Bod 4 770,485 434,469 
 

Jak je patrné z tabulky 7, tak i z umístění počátku na obrázku 36, kde tento počátek 

je umístěn v levém horním rohu. Takto umístěný počátek je nevhodný pro výsledné 

vykreslení grafů, kde je počátek umístěn pro změnu v levém dolním rohu. Tento fakt 

způsobil, že při vykreslení polohy bodu se vykreslované body zobrazily opačně, než jak 

byla reálná poloha. Viz obr.: 37.  

 

Obrázek 37: Reálná poloha referenčních bodů 

 

Obrázek 38: Vykreslená poloha referenčních bodů 

Při porovnání obrázků 37 a 38 je na první pohled patrné, že vlivem opačných 

počátků nejsou oba obrázky stejné, z těchto důvodů bylo třeba umístit počátek do levého 

dolního okraje na obrázku 37.  
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   Postupů pro korekci počátku je zcela určitě mnoho, v této práci je prezentován 

tento postup: 

Po nalezení středů kruhů je k dispozici matice 4x2 pro jeden snímek. Druhý sloupec 

je sloupcem určující polohu středu bodu v ose y. Tento sloupec se převede na záporný a 

po převodu se tyto body zobrazí v záporné části grafu jako –y(1). viz obrázek 39.  

 

Obrázek 39: Zobrazení změny počátku pro středy bodů 

Bod [–y(1)] se nalézá v záporné části grafu. Součtem bodu [–y(1)] s počtem pixelů na 

výšku snímku se bod dostane do bodu [y‘(1)] a tím se tento bod zobrazí tam, kde má 

podle reálného snímku být viz obrázek 40. 

 

Obrázek 40: Zobrazení referenčních bodů po korekci počátku 
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5.1.5. Vykreslení bodu 

Pro jednoduchost bylo rozhodnuto využít pouze dva horní body a to konkrétně bod 

1 a 2 z obrázku 36. Pro zobrazení kmitání soustavy bude stačit vyhodnotit pouze jeden 

bod, ale pro vykreslení úhlu φ jsou za potřebí body dva. Aby program mohl vyhodnocovat 

pouze dva body, bylo třeba snímky oříznout na velikost takovou, kde budou vidět pouze 

dva body. Je účelné oříznout oblast větší, než kterou zabírají body, aby při kmitání body 

nezmizely ze snímku, viz obr. 41. 

 

Obrázek 41: Oříznutý obrázek 

5.1.6. Výsledky 

 
Obrázek 42: Výsledek kmitání v ose x 

 

Obrázek 43: Výsledek kmitání v ose y 
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Obrázek 44: Výsledek kmitání úhel 𝜑 

Výsledky platí pro 3. Měření, ale téměř identické výsledky byly dosaženy i pro 

ostatní měření, jelikož se vždy měřilo při ustáleném kmitání. Úhel ϕ který je mezi spojnicí 

dvou bodů vůči pomyslné horizontální rovině (viz obrázek 45) nebyl explicitně měřen, 

nýbrž dopočten v rámci cyklu v software Matlab.  

 

Obrázek 45: Schématické znázornění úhlu𝜑   

Z obrázku 45 potom plyne pro úhel φ: 

 
𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

𝐷𝑦

𝐷𝑥
) 

(1)  

 

Na základě reálných výsledků, které jsou v této práci prezentovány, mohly být 

porovnány výsledky teoretického matematicko-fyzikálního modelu. Nejvíce relativním 

výsledkem byl obrázek 44, kde je zobrazen úhel φ, jelikož je zde již ve stupních, nikoli 

v pixelech. Data tímto způsobem získána, nebyly a nejsou již žádnou další metodou 

verifikována a nelze tedy se 100% zárukou konstatovat, že takto prezentované výsledky 

jsou správné. Nicméně při provedení kvalifikovaného odhadu, lze konstatovat, že výsledky 

reflektují reálnou situaci. 
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5.2. Výpočetní analýza současného stavu laboratorní třídičky 

V této kapitole bude proveden výpočet kmitání laboratorní třídičky, za účelem 

vytvoření matematicko-fyzikálního modelu, který na základě reálných parametrů vypočte 

chování třídičky. Na základě takto vytvořeného modelu, bude možné měnit vstupní 

parametry a tím optimalizovat chování třídičky v provozních frekvencích. Pro porovnání 

správnosti výsledků řešení matematicko-fyzikálního modelu bude sloužit výsledek 

z optického měření, popsané v podkapitole 5.1.  

Hned na úvod je účelné vytknout potřebná zjednodušení modelu oproti reálnému 

případu. Výpočet kmitání reálného stroje by byl velice složitý, vznikla by nelineární 

soustava rovnic, řešitelná numericky. Pro účely této práce bude zapotřebí stanovit určité 

předpoklady a zjednodušení:  

 Model bude namísto 4° volnosti mít pouze 1° tedy bude vypočtena 

pouze jedna vlastní frekvence. Model tedy místo dvou těles bude 

obsahovat pouze jedno těleso, kterému budou odebrány dva stupně 

volnosti v podobě rotační podpory umístěné do místa těžiště 

 Zanedbáno bude tření mezi lineárním vedením a síty, dále pak 

hmotnost elektromotoru a převodovky 

 Tuhost pružin bude uvažována pouze ve svislém směru, příčná tuhost 

a příčné vychýlení třídičky vůči pružině bude zanedbáno 

 Naopak moment setrvačnosti bude uvažován pro soustavu jako celek 

nikoli pouze pro jedno těleso 

 Odebrání jednoho tělesa bude nahrazeno aproximovanou budící silou 

 Vzhledem k malým výchylkám bude použito linearizace 

  Zanedbáno bude také statické stlačení pružin od tíhy soustavy 

 Vytčená zjednodušení ulehčující sepsání pohybové rovnice a její řešení jsou 

vítaným přínosem pro zkrácení doby řešení, na druhou stranu daní za tyto zjednodušení je 

větší nepřesnost výsledků. Autorovým cílem při takto zavedených zjednodušeních nebylo 

očekávat přesný výsledek, nýbrž popsat alespoň přibližně průběh chování a v číselných 

výsledcích trefit řády. 

 
Obrázek 46: Schéma zjednodušeného modelu 
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5.2.1. Postup tvorby výpočtového modelu 

Na obrázku 47 je schéma s naznačenými silami, kde síly Fp1 a Fp2 jsou síly v pružině, 

síla G je tíhová síla od sít.  

 
Obrázek 47: Schéma modelu a jeho zatížení 

Síla F je silou působící do rámu v místě umístěné převodovky naznačené na obrázku 

1 v úvodu této práce. Modrou barvou jsou síly reakční, v tomto případě pouze síly 

v pružinách. Červenou barvou jsou označeny síly budící. Jak již bylo řečeno v předchozí 

podkapitole 5.2. jedná se o model pouze s jedním tělesem, které je v tomto případě 

pouze rám. Síta jsou v obrázku pouze ilustrativní, aby bylo jasné, odkud a proč je rám 

takto zatížen. Protože se jedná o model s jedním stupněm volnosti, lze použít pouze jeden 

nezávislý parametr, kterým je úhel φ.  

5.2.2. Postup určení síly F a dalších veličin 

Síla F je dynamickou silou, která je určená hmotností a zrychlením sít. Hmotnost sít 

je 15 kg, ale zrychlení je třeba spočítat přes rovnice pro klikový mechanismus na obrázku 

48.  

 

Obrázek 48: Schéma klikového mechanismu 
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Na obrázku 48 je naznačen centrický klikový mechanismus, kde poloměr kliky je 

označen r, délka ojnice l0, úhel vychýlení kliky z nulové polohy α, úhel vychýlení ojnice β. 

Pro vyřešení polohy, rychlosti a zrychlení je předpoklad konstantní úhlová rychlost 

klikového mechanismu. Poměr 
𝑟

𝑙0
 =0,055 je označen λ. R=0,01m a l0= 0,18m 

Pro nekonečnou délku ojnice by byla poloha x dána vztahem:  

 𝑥 = 𝑟 − 𝑟 cos 𝛼 = 𝑟 . (1 − cos 𝛼) 
 

(2)  

Pro konečnou délku ojnice lze psát 

𝑥 = 𝑟 + 𝑙0 − 𝑙0 cos 𝛽 − 𝑟 cos 𝛼 

𝑥 = 𝑟. (1 − cos 𝛼) + 𝑙0. (1 − cos 𝛽) = 𝑟. [1 − cos 𝛼 +
1

𝜆
. (1 − cos 𝛽)] 

𝑙0 sin 𝛽 = 𝑟 sin 𝛼    z trojúhelníků ABC a BCO 

sin 𝛽 =
𝑟

𝑙0
 . sin 𝛼 = 𝜆 sin 𝛼 

𝑐𝑜𝑠𝛽 = √1 − sin2 𝛽 = √1 − 𝜆2 sin2 𝛼 = (1 − 𝜆2 sin2 𝛼)
1
2 

Vztah (1 − 𝜆2 sin2 𝛼)
1

2 bude vyjádřen nekonečnou řadou podle binomické poučky 

(1 + 𝑦)
1
2 = 1 +

𝑦

2
−

1

2.4
 . 𝑦2 +

1.3

2 . 4 . 6
 . 𝑦3 −

1 . 3 . 5

2 . 4 .6 .8
 . 𝑦4 + ⋯  

Pro exponent 𝑛 =
1

2
 (tedy větší než 0) a při 𝑦 = −𝜆2 sin2 𝛼, jehož absolutní hodnota 

|𝑦| ≤ 1, řada konverguje absolutně.  

Po dosazení:  

(1 − 𝜆2 sin2 𝛼)2 = 1 −
1

2
 . 𝜆2. sin2 𝛼 −

1

8
 . 𝜆4. sin4 𝛼 − ⋯ 

1

𝜆
 . (1 − cos 𝛽) =

1

𝜆
. [1 − (1 − 𝜆2 sin2 𝛼)2] =

1

𝜆
[1 − 1 +

𝜆2

2
. sin2 𝛼 +

𝜆4

8
sin4 𝛼 +. . ] 

 1

𝜆
. (1 − cos 𝛽) =

𝜆

2
 . sin2 𝛼 +

𝜆3

8
 . sin4 𝛼 +. .. 

 

(3)  

 
𝑥 = 𝑟. [1 − 𝑐𝑜𝑠𝛼 +

1

𝜆
 . (1 − cos 𝛽)] 

 

(4)  

 

Dosazením rovnice (3) do rovnice (4) ze které bude využito pouze prvního členu, 

vznikne výsledná rovnice polohy 𝑥. V technické praxi se další členy v rovnici (3) 

vynechávají. 

 
𝑥 = 𝑟. [1 − cos 𝛼 +

𝜆

2
sin2 𝛼] 

(5)  
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Výsledná rovnice (5) pro polohu od horní úvrati označené písmenem 𝑥 je velmi 

výhodná, jelikož neobsahuje výraz s odmocninou, která byla nahrazena prvním členem při 

rozvoji do řady, a proto derivace rovnice (5) budou jednodušší.  

Rychlost je dána derivací dráhy 𝑥 podle času: 

𝑣 =
𝑑𝑥

𝑑𝑡
=

𝑑𝑥

𝑑𝛼
 .

𝑑𝛼

𝑑𝑡
=

𝑑𝑥

𝑑𝛼
 . 𝜔 

 
𝑣 =

𝑑𝑥

𝑑𝛼
 . 𝜔 = 𝑟. 𝜔 [𝑠𝑖𝑛𝛼 +

𝜆

2
. 2. 𝑠𝑖𝑛𝛼. 𝑐𝑜𝑠𝛼]  

 

(6)  

Kde 2. 𝑠𝑖𝑛𝛼 . 𝑐𝑜𝑠𝛼 je vzorec pro dvojnásobný úhel 2. sin 𝛼 cos 𝛼 = sin 2𝛼 

 
𝑣 = 𝜔𝑟. [sin 𝛼 +

𝜆

2
. sin 2𝛼] 

 

(7)  

Pro zrychlení bude přímo derivována rovnice (7) 

 
𝑎 = 𝜔 .

𝑑𝑣

𝑑𝛼
= 𝜔2𝑟 . [cos 𝛼 + 𝜆 cos 2𝛼] 

(8)  

 

 

Graf 1: Závislost zrychlení na úhlu 𝛼 

Při znalosti závislosti zrychlení na úhlu, zobrazeno na grafu 1, je určení budící síly již 

pouhé vynásobení hmotností sít.  

 𝐹 = 𝑚. 𝑎 = 15.0,54 = 8,1 𝑁 (9)  

 

Na grafu 2 je možné pozorovat průběh síly v závislosti na úhlu 𝛼. Graf svým tvarem 

připomíná funkci cos 𝑥, proto je vhodné zvolit jako budící sílu 𝐹𝑡 = 𝐹0 . cos (𝜔𝑡), kde 𝐹0 je 

amplituda síly. Vzhledem k hodnotám v grafu 2, lze konstatovat, že 𝐹0 = 8,1N. Úhlová 

frekvence 𝜔 byla zvolena 7,175 𝒔−𝟏. Hodnota 7,175 𝑠−1 byla zvolena na základě měření 
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v podkapitole 5.1, kde při této frekvenci proběhlo první měření. Tato frekvence je výrazně 

pod rezonanční frekvencí, proto lze očekávat, že výsledky budou mít rozumný průběh. 

 

Graf 2: Závislost síly na úhlu 𝛼 

 

Graf 3: Průběh budící síly Ft v závislosti na čase 

Na grafu 3 je znázorněn průběh budící síly 𝐹𝑡v závislosti na čase. Při porovnání 

s grafem 2 lze pozorovat velice dobrou aproximaci pomocí funkce cos(𝜔𝑡). Takto 

vytvořená aproximace bude tvořit pravou stranu pohybové rovnice a je záměrně dána do 

tvaru, vhodného pro její budoucí řešení, kde pravá strana je řešena odhadem 

partikulárního řešení.  

Na pravé straně rovnice musí být dána ještě jedna budící síla a tou je vlastní tíha 

znázorněná na obrázku 47 s označením G. Tato síla na rozdíl od síly F popsané výše, je 

tato síla konstantní, jelikož se hmotnost sít s časem nemění. Přesto že síla G je konstantní, 

bude se v tomto případě měnit rameno (R(t)), na kterém tato síla působí. Jelikož jak síla 
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F(t), tak síla G musí tvořit budící momentové zatížení, protože je soustava řešena pouze 

pro úhel 𝜑, budou rovnice ve tvaru: 

 𝐼�̈� = ∑ 𝑀𝑖 
(10)  

Kde I – hmotový moment setrvačnosti (osový) zjištěný z CAD. I=0,65 [kg.m2], 

     𝜑 – úhlová souřadnice, určující polohu tělesa (úhel natočení) [rad]. 

Při natočení rámu o úhel 𝜑, se konec rámu posune o souřadnici y, která představuje 

deformaci pružiny.  

 
𝑦 =

𝐿

2
sin 𝜑 

(11)  

Pro malý úhel 𝜑 je možno rovnici (11) linearizovat. 

 
𝑦 =

𝐿

2
sin 𝜑 ≅

𝐿

2
𝜑 

(12)  

Potom síla v pružině bude definována jako: 

 
𝐹𝑝 = 𝑘. 𝑦 = 𝑘.

𝐿

2
𝜑 

(13)  

Kde k - je tuhost pružiny [N/m]. Tuhost pružiny je definována vztahem: 

 
𝑘 =

𝐺. 𝑑4

8. 𝑖. 𝐷3
 

(14)  

Kde G- je modul pružnosti ve smyku pro ocel platí 7,9.1010 [N/m] 

       d- průměr drátu v pružině (d=0,004m) 

        i- značí počet závitů pružiny (i=4) 

       D- je střední průměr vinutí (D=0,0365m) 

Po dosazení hodnot do vztahu 14 vychází tuhost jedné pružiny: 

 
𝑘 =

7,9.1010. 0,0044

8.4.0,03653
= 12 996,86 

𝑁

𝑚
 

(15)  

Vzhledem k řešení úlohy jako 2d je třeba brát v úvahu skutečnost, že pružiny jsou 

v reálné konstrukci 4, kdežto na obrázku 47 jsou zobrazeny pružiny pouze dvě, jelikož 

ostatní dvě jsou v jejich zákrytu. Výsledná tuhost kP1=kp2=k tedy bude: 

 
𝑘 = 𝑘 + 𝑘 = 2. 𝑘 = 25 993,72 

𝑁

𝑚
 

(16)  

 

Výsledná hodnota z rovnice (16) byla potvrzena také experimentálním měřením. 

Tímto byla také definována poslední veličina vstupující do pohybové rovnice, jež se bude 

řešit jako nehomogenní rovnice s konstantními koeficienty. Výsledkem řešení bude 

závislost úhlu 𝜑 na čase t. Časový úsek byl zvolen stejně jako výsledek prvního měření 

pomocí optické metody, tj. 18 vteřin.  
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5.2.3. Pohybová rovnice a její řešení 

 

 
𝐼�̈� = −𝐹𝑝1.

𝐿

2
. −𝐹𝑝2.

𝐿

2
+ 𝑀𝐹 . cos(𝜔𝑡) + 𝑀G. cos (𝜔𝑡) 

(17)  

 

𝑀𝐹 = 𝐹0. 𝑃 

 

𝑀𝐺 = 𝐺. 𝑅 

 

𝐹𝑝1 = 𝐹𝑝2 = 𝑘. 𝑦 = 𝑘.
𝐿

2
. 𝜑 

Po úpravě 

 
𝐼�̈� + 𝑘.

𝐿2

2
. 𝜑 = 𝐹0. 𝑃. cos(𝜔𝑡) + 𝐺. 𝑅. cos (𝜔𝑡) 

(18)  

 

Rovnice (18) je pohybovou rovnicí modelu zobrazeného na obrázku 47, vycházející 

z definovaných zjednodušení a předpokladů.  

Charakteristická rovnice má tvar:  

 

 
𝐼𝜆2 + 𝑘.

𝐿2

2
= 0 

 

𝜆2 = −
𝑘𝐿2

2𝐼
 

(19)  

 

 

𝜆 = ±√
𝑘𝐿2

2𝐼
 𝑖 

(20)  

Po dosazení 

 

𝜆 = ±√
26000.0,182

2.0,65
𝑖 = ±25,45𝑖 

(21)  

 

Výsledek z rovnice (21) je výsledkem charakteristické rovnice, která má ryze 

imaginární charakteristická čísla 𝜆 = ±25,45𝑖, tedy frekvence vlastních kmitů je 

𝜔𝑣 = 25,45. Po převedení na frekvenci 𝑓: 

 

 
𝑓 =

𝜔𝑣

2𝜋
=

25,45

2. 3,14
= 4,05 𝐻𝑧 

(22)  

Z rovnice (22) plyne, že vlastní frekvence výpočtového modelu je 4,05 Hz. Tento 

výsledek je v porovnání s realitou téměř identický, jelikož rezonanční frekvence reálné 

třídičky nastávají okolo 3,5 Hz. Výsledek z rovnice (22) je tedy zatížen chybou necelých 

15%, což je v porovnání se všemi zjednodušeními velmi pěkný výsledek.  
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Výsledek charakteristické rovnice (21) má ryze imaginární čísla, potom 

fundamentální systém řešení je:  

 

 𝜑1𝑡 = cos(25,45𝑡) , 𝜑2𝑡 = sin (25,45𝑡)  

 

(23)  

Obecným řešením tedy bude: 

 𝜑 = 𝐶1 cos(25,45𝑡) + 𝐶2 sin(25,45𝑡) + 𝑥𝑝1 + 𝑥𝑝2 (24)  

Konstanty C1 a C2 budou určeny z počátečních podmínek definovaných později. 

Odhad partikulárního řešení: 

 

 𝜑𝑝1 = 𝐴 cos(𝜔𝑡) + 𝐵 sin (𝜔𝑡) (25)  

 

 𝜑𝑝1̈ = −𝐴 𝜔2 cos(𝜔𝑡) − 𝐵 𝜔2 cos (𝜔𝑡) (26)  

Dosazením rovnic (25) a (26) do rovnice (18), kde porovnáním koeficientu na levé a 

pravé straně budou vyřešeny konstanty A a B.  

 

 0,6. (−𝐴. 7,1752. cos(7,175𝑡) − 𝐵. 7,1752 . 𝑠𝑖𝑛(7,175𝑡)
+ 421,2. (𝐴 𝑐(7,175𝑡) + 𝐵 𝑠(7,175𝑡)
= 8,1.0,04. cos(7,175𝑡) 

(27)  

Vzhledem k absenci funkce sinus na levé straně rovnice, lze konstatovat, že 

konstanta B se bude rovnat 0.  

 

 
−30,88𝐴 + 421,2𝐴 = 0,324 → 𝐴 =

0,3255

390,3
= 0,0008339 

(28)  

 

 𝜑𝑝2̈ = 𝐶 𝜔2 cos(𝜔𝑡) − 𝐷 𝜔2sin (𝜔𝑡)  (29)  

 

Analogickým způsobem bude řešena rovnice (29) jako v předešlém případě bude 

konstanta D rovna 0, jelikož se bude porovnávat s druhým členem na pravé straně rovnice 

(18), který má v sobě opět pouze funkci cos(𝜑).  

 

 −30,88𝐶 + 421,2𝐶 = 150.0,01 → 𝐶 = 0,00384 (30)  

Pro doplnění je třeba vyčíslit tíhovou sílu sít tedy G=150N a rameno R =0,01m. 

Rameno P z obrázku 47 je 0,04m a je dáno pozicí převodovky vůči těžišti soustavy.  
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Posledním krokem je určení počátečních podmínek, které odpovídají času 𝑡 = 0. Ze 

statiky byl vypočten počáteční úhel 𝜑0 = 0,24° = 0,0043 𝑟𝑎𝑑 a rychlost �̇�0 = 0 
𝑚

𝑠
. Při 

znalosti počátečních podmínek je již možné spočítat konstanty C1 a C2 dosazením 

počátečních podmínek do rovnice (24).  

 𝐶1 cos(25,56.0) + 𝐶2 sin(25,45.0) + 0,0008339 cos(7,175.0)
+ 0,00384 cos(7,175.0) = 0,0043 

(31)  

Po úpravě 

 𝐶1 = 0,0043 − (0,000833 + 0,00384) = −0,000376 (32)  

 

Analogickým způsobem by byla spočtena konstanta C2, která po dosazení vyšla 0. 

Vzhledem k vypočteným konstantám lze napsat výsledné řešení: 

 

 𝜑 = −0,000376 cos(25,56. 𝑡) + 0,0008339 cos(7,175. 𝑡)
+ 0,00384cos (7,175. 𝑡) 

(33)  

Časový úsek času 𝑡 byl stanoven ve stejné délce jako měření pomocí optické 

metody, kde byl čas vynesen v počtech snímků od 1500 do 2500 snímků. Vzhledem 

k frekvenci snímání, která je 50 snímků za vteřinu, lze konstatovat, že výsledná doba 

trvání měření byla 20 vteřin.  

V grafech 4 a 5 je možno porovnat průběhy výpočtového modelu a reálného 

výsledku zjištěného pomocí optické metody. Na grafu 5 je vidět, že soustava kmitá okolo 

rovnovážné polohy ±0,2°. Rovnovážná poloha na grafu 5 jsou 2°, což je dáno hmotností 

elektromotoru a převodovky, které tvoří nevyvážení soustavy. Výsledek na grafu 4 je 

výsledek výpočtového modelu, kde v důsledku neuvažování hmotnosti motoru a 

převodovky je soustava vyvážená a kmitá okolo bodu 0° s amplitudou přibližně stejně 

velkou jako z výsledku měření. Tento poměrně přesný výsledek je dán nízkou frekvencí, 

kterou model kmitá. Díky nízké frekvenci se tolik neprojeví chybějící dynamická síla od sít, 

která nejsou uvažována, a proto při výpočtu vyšších frekvencí model ztrácí svou přesnost. 

Celkově je nutno konstatovat, že model vytvořený autorem nelze brát jako učebnicovou 

ukázku tvorby modelu, nýbrž jako snahu přiblížit se nejjednodušším možným způsobem 

výsledkům. Tento model slouží tedy jako velmi hrubé přiblížení se výsledkům z optického 

měření. Výsledky z tohoto modelu tedy měly být jako odrazový můstek v tvoření 

složitějších a přesnějších modelů  s více stupni volnosti, respektování geometrie a počtu 

těles reálného modelu. Takovýto model už by postihoval daleko více parametrů a dal by 

se proto očekávat přesnější výsledek, na druhou stranu řešení by bylo mnohem pracnější 

a časově náročnější. Vzhledem k rozhodnutí vytvořit nové konstrukční řešení třídičky, kde 

by nové řešení mělo zabránit vlastním frekvencím svou konstrukční úpravou, přestal být 

zájem o tvorbu výpočtových modelů současného řešení.  
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5.2.4. Porovnání výsledků z optické metody a výpočetního modelu 

 

 
 

Graf 4: Výsledek výpočtového modelu 

 
Graf 5: Výsledek optické metody 
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5.2.5. Motivace vytvoření výpočtového modelu 

V době kdy autor této práce dostal za úkol vytvořit měření pomocí optické metody, 

dostal kolega autora Bc. Oskar Turek za úkol vytvořit výpočtový model. Autor tedy 

zpracovával reálné měření pomocí optické metody popsané výše a kolega se zabýval 

teoretickým modelem popsaným níže: 

Kolega si zavedl souřadnice a tělesa uvolnil: 

 

 
Obrázek 49: Popsání souřadnic a uvolnění soustavy[11] 

Po řádném uvolnění kolega sepsal 6 Newton-Eulerových rovnic, pro každé těleso 3 

rovnice a další tři rovnice jako vazbové algebraické rovnice. Ze statiky si kolega určil 

počáteční podmínky. Diferenciální rovnice upravil pomocí substituce z druhého řádu na 

první, jelikož numerický řešič v softwaru matlab umí řešit pouze diferenciální rovnice 1. 

Řádu. Po tomto kroku jde soustavu řešit pomocí numerického řešiče ODE15i.  

Výsledky numerického výpočtu:  

 

Graf 6: Výsledek numerické simulace pro polohy[11] 
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Graf 7: Výsledek numerické simulace pro síly[11] 
 

Z grafu 6 lze vidět průběh souřadnice označené Fir(t). Tato souřadnice v obrázku 49 

popisuje úhel natočení soustavy, vzhledem k výsledkům dosažených autorem, bude tato 

souřadnice stěžejní. Hodnota úhlu natočení nabývá hodnoty okolo 0,06 rad, tedy přibližně 

3,5° při stejné frekvenci jako při měření č.:1 optickou metodou, či ve výpočetním modelu 

autora této práce. Jak známo z výše uvedených výsledků, reálné kmitání bylo 0,2° při 

frekvenci odpovídající zhruba 1 Hz. Z důvodu dosažených výsledků kolegou Bc. Oskarem 

Turkem se autor této práce pokusil o vlastní řešení, i přes to že autor na numerickém 

modelu spolupracoval, chtěl autor dosáhnout porovnatelnějších výsledků. Z těchto 

důvodů autor využil postup popsaný v podkapitole 5.2.1 až 5.2.4, aby získal výsledek, 

jehož přesnost bude alespoň v rámci řádů i za cenu použití neadekvátního zvolení 

výpočtového modelu, do nějž autor implementoval rotační podporu, která tam v reálném 

případě vůbec není a tím model zjednodušil, aby v rámci časových možností, získal 

porovnatelné výsledky.  

Autor získal uspokojivé výsledky, nicméně bylo předpokládáno další práce v této 

oblasti především v tvorbě složitějších a realitu více popisujících modelů, ke kterým již 

nedošlo vlivem tvorby nového konstrukčního řešení, které bude popsáno dále v této 

práci.  

Tabulka 8: Porovnání výsledků úhlu 𝜑 pro frekvenci přibližně 1 Hz. 

Optická metoda (refenční údaj) 0,2° 

Výpočtový model autora 0,24° 

Numerický výpočet kolegy 3,5° 
 

Tímto je uzavřena kapitola analýzy současné laboratorní třídičky, která odhalila a 

popsala vlastní frekvence při náběhu na pracovní frekvence a absenci čistícího 

mechanismu sít. Absence čistícího mechanismu měla za následek ucpávání síta semínky a 

tím se snižovala účinnost třídičky. Na základě těchto nedostatků bylo rozhodnuto 

navrhnout nové konstrukční řešení, které by tyto nedostatky již neobsahovalo.  
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6. Nové konstrukční řešení 

V této kapitole budou představena nová konstrukční řešení. Konstrukční řešení 

mělo v průběhu vývoje více variant, které budou v této kapitole představeny. Jedná se 

celkem o tři prototypy modelů, z nichž poslední představený bude dále rozvinut a detailně 

popsán. 

6.1. Nové konstrukční řešení – varianta č.:1  

Na obrázku 50 je zobrazena první konstrukční varianta, která byla navržena jako 

první. Její výhodou oproti stávajícímu řešení je nový systém rozvodu pohonu, kde oproti 

stávajícímu řešení, byla využita inspirace klikovou hřídelí motorových vozidel. Princip 

funkce klikového ústrojí by měl zajistit, že dynamické síly od sít se navzájem vyruší, jak je 

znázorněno na obrázku zelenými šipkami.  

 
Obrázek 50: Konstrukční řešení- varianta 1 

Ze současného řešení byl využit elektromotor s převodovkou a dále čtyři síta. Síto je 

upevněné pomocí U profilu a L profilu sešroubovaných k sobě. Všechna čtyři síta by pak 

byla uložena mezi dvěma ocelovými plechy tvaru U, které by tvořily rám celé sestavy. 

Bledě modrou barvou jsou znázorněné vodící tyče, které spojují oba ocelové plechy tvořící 

rám, a na kterých jsou vedeny U profily se síty.  
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Tato varianta tedy měla vyřešené problémy s rezonancemi, ale stále chyběla 

implementace čistícího mechanismu. Proto byla následující varianta přepracována a tím 

vznikla varianta číslo 2. 

6.2. Nové konstrukční řešení – varianta č.: 2 

Obrázek 51 ukazuje nové řešení, které již obsahovalo mechanismus na čištění sít.  

 

 
Obrázek 51: Konstrukční řešení 2 

Varianta č.: 2 se liší od varianty č.:1 na první pohled jinou konstrukcí rámu, který je 

složen převážně z L profilů a U profilů. Takto navržený rám měl zajistit větší tuhost oproti 

předchozí variantě. Pohon a jeho rozvod zůstaly stejné, také vodící tyče a uložení sít je 

velmi podobné. Na obrázku 52 je detailnější pohled na síto. 

 

Obrázek 52: Detailní pohled na mechanismus čištění 

Mechanismus čištění je složen z elektromotoru, trapézového šroubu, matice a 

kamenem na uložení předpjatého plechu reprezentovaném světle zelenou barvou na 
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obrázku 52. Funkce mechanismu spočívá v předpjatém plechu vůči spodní straně sít. 

Elektromotor otáčí šroubem, čímž pohybuje díky trapézové matici kamenem, ve kterém je 

předpjatý plech uložen a tím předpjatý plech vykonává pohyb směrem naznačeným na 

obrázku 52 zelenou šipkou. Předpjatý plech tak podjíždí pod sítem a uvízlá semínka vystrčí 

z oka síta. Jedná se tak o velmi efektivní způsob čištění, který je šetrný vůči semínku. 

Šetrnost mechanismu je vysoce žádoucí, jelikož je potřeba aby mechanismus na čištění 

semínko nepoškodil. Kdyby bylo semínko poškozeno mělo by to dopad na vyhodnocení 

loupacího zařízení popsáno v podkapitole 2.1.  

Přesto, že varianta 2 vyřešila oba nedostatky, odhalené analýzou třídičky v kapitole 

5, byla tato varianta po dlouhých diskuzích opět zamítnuta z důvodu orientace U profilu 

na obrázku 52, ve kterém je uložen celý pohonný mechanismus čištění. Byla zde obava, že 

budou semínka dopadat pod trapézový šroub a tím bránit v cestě kamenu, který U 

profilem projíždí. Proto bylo třeba obrátit U profil na opačnou stranu a vyfrézovat drážku 

pro uložení předpjatého plechu. Tímto řešením se minimalizuje znečištění pojezdové 

plochy kamenu.  

6.3. Konečné konstrukční řešení 

V této podkapitole bude detailněji pojednáno o finální podobě konstrukčního 

návrhu, který po měsících vývoje byl schválen pro prototypovou výrobu, která se 

uskuteční z části na dílnách ústavu 12 113 a z části ve firmě Farmet a.s. Rozdělení výroby 

je plánováno z důvodu úspory času a technologických možností. Na obrázku 53 je 

zobrazena finální podoba laboratorní třídičky. 

 
Obrázek 53: Finální konstrukční návrh 
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6.3.1. Detail rámu a vystředění vodící tyče 

 

Obrázek 54: Přední nebo zadní čelo rámu třídičky 

Na obrázku 54 je zobrazeno čelo rámu třídičky, tvořené z U profilů svařených 

z černé oceli. Svislé profily v sobě mají čtyři díry naproti sobě, kterými jak je naznačeno na 

obrázku 54, bude procházet vodící tyč. Vzhledem k technologii výroby, kde jako první 

budou vyvrtány díry do profilu a po té budou profily svářeny, panovala obava, že by díry 

nebyly souosé. Z těchto důvodů jsou díry v profilech vrtány větší, než je procházející vodící 

tyč, naznačena na obrázku 54 zelenou barvou.  

 

Obrázek 55: detail uložení vodící tyče 

Díra v profilu má větší průměr, než je průměr vodící tyče a tím je umožněno vodicí 

tyč vystředit. K tomuto účelu byly navrženy příruby, které budou sloužit pro vystředění 
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vodící tyče vůči rámu. Po svaření celého rámu a vystředění se svaří příruby k rámu, jak je 

naznačeno na obrázku 55. Tímto postupem bude dosaženo vystředěného uložení vodící 

tyče.  

6.3.2. Konstrukce sít 

 
Obrázek 56: Finální podoba sít 

Oproti předchozímu řešení je orientace U profilů obsahujících mechanismus na 

čištění sít orientována směrem ven, jak je patrné z obrázku 56. Tím je docíleno čisté 

plochy pro chod kamene zobrazeného světle zelenou barvou. Pro průchod nosníku 

držícího předpjatý plech je v U profilu po celé délce pohybového šroubu vyfrézována 

drážka zobrazena na obrázku 57. 

 

Obrázek 57: Držák sít 

Na obrázku 57 je zobrazen držák na síta po odstranění svrchních profilů L a sít. 

Tímto je docíleno pohledu pod síta, kde je zobrazena drážka pro nosník držící předpjatý 
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plech. Vzhledem k potřebným zástavbovým nárokům čistícího mechanismu, bylo třeba 

prodloužit délku držáku sít. Aby přesívaná semínka nevypadávala na konci sít, ale 

pokračovala až na konec držáku, byl použit výpalek, po kterém semínka putují až na konec 

držáku sít, kde jak je vidět na obrázku 56 jsou L profily, jež zužují cestu pro semínka. 

Z důvodu přechodu semínka ze síta na výpalek, byl výpalek zapuštěn do profilu, kde profil 

U v místě výpalku byl lehce ofrézován.  

6.3.3. Princip funkce mechanismu na čištění sít 

 
Obrázek 58: Schéma principu funkce čištění 

Princip funkce čištění sít je téměř identický s předchozí konstrukční variantou, kde 

byl již částečně vysvětlen. Na obrázku 58 je pohled z boku, kde lze vidět předpjatý plech 

pohybující se stálou rychlostí, tlačící na spodek sít.  

 

Obrázek 59: Schéma principu funkce čištění 2 

Ve chvíli kdy předpjatý plech projede pod semínkem, působí předpjatá síla na uvízlé 

semínko, které se touto silou uvolní, aniž by došlo k jeho deformaci. Na obrázku 59 je 

tento proces znázorněn žlutými šipkami. Horizontální šipka naznačuje směr pohybu 

plechu a svislá šipka pak směr působení síly.  

Mechanismus tak zajištuje čistá síta, která jsou potřebná pro kontinuální provoz 

třídičky. Oproti současnému stavu, kde takovýto mechanismus nebyl, bylo třeba síta 

rozebrat a vyčistit ručně. Proto má tento mechanismus velký přínos ve své automatizaci a 

rychlosti čištění.  
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6.3.4. Klikový mechanismus 

 
Obrázek 60: Zobrazení klikového mechanismu 

Klikový mechanismus zobrazený na obrázku 60 je přímo spojen s převodovkou, 

která je připojena k elektromotoru. Jak již bylo zmíněno, elektromotor s převodovkou 

budou převzaty ze současné třídičky popsané v kapitole 2.2. Kliková hřídel je uložena ve 

spodní části pomocí těsného pera a v horní části je uložena v ložisku. Střední uložení 

zobrazené na obrázku 60 je tvořené pouze kluzným ložiskem. 

 

Obrázek 61: Rozložený pohled na klikovou hřídel 

Jak je z obrázku 61 patrné, kliková hřídel bude složena z mnoha segmentů 

spojených pomocí objímky, využívající kolík pro zajištění. Vzhledem k montáži mnoha 

segmentů, lze očekávat montážní či výrobní nepřesnosti. Z těchto důvodů je vedena 

diskuze, zda bude možné klikovou hřídel uložit i ve středním ložisku. Na otázku bude 

možné odpovědět až po výrobě prototypu a montáži klikového hřídele.  
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7. Kontrolní a návrhové výpočty 

Do této kapitoly budou zařazeny výpočty týkající se významných uzlů v konstrukci 

třídičky. Vzhledem k robustnosti konstrukce držáku sít a také rámu, nebyly prováděny 

pevnostní výpočty, jelikož se vycházelo ze zkušeností ze současné třídičky, která 

pevnostně vyhovuje požadavkům na třídičku kladené. S návrhem nového rámu však 

vyvstaly obavy o rezonanční frekvence a bylo třeba provést frekvenční analýzu rámu 

nového řešení. Novým prvkem je také kliková hřídel, která dosud nebyla navrhována, a 

bylo ji třeba zkontrolovat, zda vyhovuje pevnostním požadavkům. Nová byla také 

implementace čistění sít, což vyžadovalo návrh pohybového šroubu a výběr 

odpovídajícího motoru. 

7.1. Frekvenční analýza rámu 

Frekvenční analýza rámu byla vyhotovena autorem v softwaru Abaqus pomocí 

metody konečných prvků. Rám byl analyzován pro dvě možná uložení ke stolu. Prvním 

možným uložením je přímo šroubovaný rám ke stolu. Byly nalezeny 3 vlastní frekvence 

včetně vlastních tvarů kmitu prezentovány na obrázku 62, 63, 64.  

 
Obrázek 62: První vlastní frekvence 1. Vlastní tvar kmitu 

 
Obrázek 63: 2. Vlastní frekvence a 2. Vlastní tvar kmitu 
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Obrázek 64: 3. Vlastní frekvence a 3. Vlastní tvar kmitu 

Jak lze pozorovat z obrázků 62, 63 a 64, kde frekvence nabývají hodnot 46,2; 62,7 a 

63,07 Hz jsou tyto frekvence mimo provozní frekvence třídičky, které budou mít 

maximum okolo 7 Hz.  

Je třeba brát v úvahu tvrdé uložení do stolu pomocí šroubu, které je sice výhodné 

pro frekvenční analýzu, nikoli však pro praktické uložení v reálných podmínkách. Z těchto 

důvodů byla provedena analýza rámu třídičky, uložené pomocí čtyř silentbloků. Tato 

varianta uložení bude pravděpodobně také realizována u zhotoveného prototypu. 

Z těchto důvodů bylo účelné tuto analýzu provést.  

Tabulka 9: Materiálové vlastnosti zadávané do MKP řešiče 

 Youngův modul pružnosti Hustota Poissonovo číslo 

Ocel 2,1 ∗ 105   [𝑀𝑃𝑎] 7850 [Kg/𝑚3] 0,3 

Pryž 100 [𝑀𝑃𝑎] 1150 [Kg/𝑚3] 0,5 

 

 

 

Obrázek 65: 1. Vlastní frekvence a 1. Vlastní tvar kmitu 
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Obrázek 66: 2. Vlastní frekvence a 2. Vlastní tvar kmitu 

 

 

Obrázek 67: 3. Vlastní frekvence a 3. Vlastní tvar kmitu 

Z obrázků 65, 66 a 67 vyplývá, že vlastní tvary kmitu v porovnání s předchozí 

analýzou mají stejný tvar, ale nikoli stejné hodnoty vlastní frekvence. První vlastní 

frekvence nastává již při 21,9 Hz, druhá při 30, 8 a třetí při 36,3 Hz.  

I přes sníženou hodnotu vlastní frekvence oproti tvrdě uloženému rámu, jsou 

hodnoty frekvencí výrazně nad provozními frekvencemi, proto lze konstatovat, že takto 

navržený rám vyhovuje pro provoz laboratorní třídičky.  

Výsledky první analýzy třídičky s předpokladem tvrdého uložení byly potvrzeny 

analýzou v softwaru CAD, kde proběhla tato analýza s téměř identickým výsledkem, lze 

proto brát analýzu a její výsledky jako relevantní. Pro druhý způsob uložení, tedy pro 

uložení se čtyřmi silentbloky nebyla provedena žádná srovnání a data tak nejsou 

potvrzena. Materiálové vlastnosti byly odhadnuty pro pryžový materiál, který nemá 

lineární charakteristiku tuhosti a jeho vlastnosti závisí na výrobci, proto výsledek analýzy 

pro měkké uložení není 100% vypovídající.    
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7.2. Pevnostní analýza klikového hřídele 

V kapitole 6 byly vidět různé varianty řešení laboratorní třídičky, které měly různě 

tvarované klikové hřídele. Konečná podoba klikové hřídele byla určena v poslední 

variantě, o které bylo pojednáno v předchozí kapitole. Nutnou a zároveň postačující 

podmínkou návrhu bylo, aby kliková hřídel přenesla maximální sílu na ni vyvinutou držáky 

sít, respektive jejich dynamické síly. Dynamická síla byla stanovena odborným odhadem: 

 𝑚. 𝑎 = 7.49 = 343 𝑁 (34)  

 

Tato síla vychází ze součinu hmotnosti a zrychlení, kde zrychlení odpovídá frekvenci 

10 Hz a hmotnosti, která odpovídá 7 kg. Frekvence 10 Hz pravděpodobně nebude nikdy 

dosažena, proto se sílu 343 N lze považovat za mezní sílu vyvinutou na klikovou hřídel.  

Kliková hřídel byla kontrolována pomocí metody konečných prvků v software 

Abaqus, kde zatížení a uložení klikové hřídele je zobrazeno na obrázku 68.  

 
Obrázek 68: Schéma zatížení klikové hřídele 

Hřídel je ve své spodní části vetknuta a v horní části je uložena pomocí rotační 

podpory. Zatížení odpovídá případu, kdy se síto pohybuje na jednu stranu a druhé síto na 

stranu druhou. Na obrázku 69 je výsledek MKP analýzy pro napětí, které je maximální 

v místě vetknutí. Hodnota tohoto napětí je 10,6 mPa.  

 

Obrázek 69: Výsledek MKP klikové hřídele 
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Obrázek 70: Výsledek MKP klikové hřídele pro posuvy 

Na obrázku 70 jsou znázorněny posuvy, kde maximální posuv je v řádech 0,02 mm. 

Na základě výsledných hodnot z MKP analýzy lze konstatovat, že tato kliková hřídel 

vyhovuje z hlediska pevnosti požadavkům na provoz laboratorní třídičky.  

7.3. Návrhový výpočet pohybového šroubu a jeho pohonu 

V této kapitole bude navržen trapézový šroub spolu s bronzovou maticí a 

elektromotorem. Osová síla Q byla stanovena kvalifikovaným odhadem na 100N a délka 

pohybového šroubu na 711 mm.  

Stanovení středního průměru závitu: 

 

𝑑2´ = √
𝑄

𝜋. 𝜓𝐻 . 𝜓ℎ. 𝑝𝑑
= √

100

𝜋. 0,5.2.10
= 1,78 𝑚𝑚 

(35)  

Kde 𝜓𝐻 = 0,5 pro Trapézový závit a 𝑝𝑑 = 10 𝑚𝑃𝑎 pro materiál ocel- bronz 

        𝜓ℎ =2 

Střední průměr vychází 1,78 mm. Pro výběr šroubu je doporučeno brát největší 

vyšší. V případě autorova šroubu byl vybrán trapézový šroub Tr 10x2 z důvodů nabídky 

v prodejní síti, která začíná zpravidla trapézovým šroubem o průměru 10 mm. K tomuto 

šroubu byla vybrána bronzová přírubová matice. Vzhledem k výběru matice s přírubou, je 

možné spočítat počet závitů v matici: 

 
𝑧 =

ℎ

𝑃
=

10

2
= 5  

(36)  

 

Výpočet úhlu stoupání 𝛾: 

 

 
𝑡𝑔(𝛾) =

𝑃. 𝑖

𝜋. 𝑑2
=

2.1

3,14.9
= 0,070735 

(37)  

Kde i- počet chodů závitu 

      P- rozteč 
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Výpočet úhlu boku 𝛽𝑛 profilu: 

 

 𝑡𝑔(𝛽𝑛) = 𝑡𝑔(𝛽). cos(𝛾) = 𝑡𝑔(15). cos(4,0461) = 0,26728 (38)  

 

Kde úhel 𝛽 = 15° pro trapézový závit 

Výpočet třecího úhlu 𝜑´: 

 

 
𝑡𝑔(𝜑´) = 𝑓´ =

𝑓

𝑐𝑜𝑠𝛽𝑛
=

0,08

cos(14,96)
= 0,082 

(39)  

 

Kde 𝑓 je součinitel tření 

Kontrola na otlačení činných závitů: 

 

 
𝑝 =

𝑄

𝑧č. 𝜋. 𝑑2. 𝐻1
=

100

5.3,14.9.1
= 0,707 ≤ 10 𝑚𝑃𝑎 

(40)  

 

Kde H1 je pracovní výška závitu. Kontrola na otlačení činných závitů vyhovuje. 

Kontrola dříku šroubu: 

 
𝜎𝑑 =

𝑄

𝑆3
=

𝑄

𝜋. 𝑑3
2

4

= 2,26 𝑚𝑃𝑎 
(41)  

Napětí v krutu: 

 
𝜏 =

𝑀𝑘š

𝑊𝑘3
=

69,13

82,83
= 0,83 𝑚𝑃𝑎 

(42)  

 

Kde 𝑀𝑘š bylo spočteno: 

 
𝑀𝑘š = 𝑄.

𝑑2

2
. 𝑡𝑔(𝛾 + 𝜑´) = 69,13 𝑁. 𝑚𝑚 

(43)  

 

A 𝑊𝑘: 

 
𝑊𝑘 =

𝜋. 𝑑3
3

16
= 82,83 𝑚𝑚3 

(44)  

 

Redukované napětí: 

 

 
𝜎𝑟𝑒𝑑 = √𝜎𝑑

2 + 𝛼2. 𝜏2 = 2,804 𝑚𝑃𝑎 

 

(45)  

Součinitel bezpečnosti: 

 

 
𝑘 =

𝜎𝐾𝑑

𝜎𝑟𝑒𝑑
=

100

2,804
= 35,66 

(46)  
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Podle výsledku rovnice 46, lze konstatovat, že je šroub velice předimenzován, což je 

způsobeno volbou mnohem většího středního průměru šroubu, než vyšel návrhový 

výpočet pro osovou sílu v pohybovém mechanismu působící.  

Pro úplnost bude spočtena kontrola na vzpěr: 

 

 
𝜆 =

𝑙𝑣

𝑖𝑥
 

 

(47)  

Kde 𝑙𝑣 je výpočtová vzpěrná délka šroubu 𝑙𝑣 = 𝜇. 𝐿,  𝜆 je štíhlostní poměr a 𝑖𝑥 je 

poloměr setrvačnosti průřezu. 

 
Obrázek 71: Případy vzpěru 

Podle obrázku 71, je pro počítaný příklad vybraný II. případ vzpěru.  

        

 

𝑖𝑥 = √
𝐽𝑥

𝑆3
=

𝑑3

4
=

7,5

4
= 1,875 

(48)  

 

 
𝜆 =

𝜇. 𝐿

𝑖𝑥
=

711.1

1,875
= 379,2 

(49)  

 

Mezní štíhlost pro nelegované oceli 𝜆𝑚 = 99 ÷ 105, z výsledku v rovnici 49 vyplývá, 

že 𝜆 > 𝜆𝑚 → výpočet dle Eulera  

 
𝜎𝐸 =

𝜋2. 𝐸

𝜆2
=

3,142. 2,1𝑒5

379,22
= 14,39 𝑚𝑃𝑎 

(50)  

 

 
𝑘𝑣 =

𝜎𝐸

𝜎𝑑
=

14,39

2,26
= 6,37 

(51)  

 

Výsledná bezpečnost pro vzpěr vyšla podle rovnice (51) 6,37 což je více než 

𝑘𝑣𝑚𝑖𝑛 = 3,5. Proto lze konstatovat, že šroub délky 711 mm vyhovuje kontrole na vzpěr.  

 
𝑀𝑘 =

𝑃

𝜔
=

𝑄. 𝑣
𝜋. 𝑛𝑚

30

=
100.0,002666

3,14.80
30

= 0,03 𝑁𝑚 
(52)  

 

Motor byl vybrán krokový motor nema 14 s 0,17 Nm. Z tohoto pohledu motor 

vyhovuje s momentovou rezervou, která by měla stačit na pokrytí zanedbané účinnosti 

závitového mechanismu.  
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8. Závěr práce 

V úvodu práce byl čtenář seznámen s dosavadními stroji, tvořící neautomatizovanou 

linku pro vyhodnocení loupatelnosti loupačky na olejová semínka, aby bylo jasné, odkud 

se vychází a byl znám kontext. Představeny byly tyto stroje: loupačka, současná 

laboratorní třídička, aspirační skříň a optická třídička.  

Následovala rešerše průmyslových třídiček, kde byla představena průmyslová řešení 

třídění nejen semínek, ale i dalšího materiálu. Byly zde představeny stroje české firmy JK 

Machinery, kde autor představil různé konstrukční uspořádání sít. Ze zahraničních firem si 

autor vybral firmu MAROT, odkud byl představen stroj s bubnovými síty. Po představení 

průmyslových řešení byla zpracována patentová rešerše. 

Velmi obsáhlou kapitolu tvoří analýza současné laboratorní třídičky, kde byla 

představena optická metoda pro měření výchylek a úhlu kmitání třídičky, jež autor 

publikoval v rámci STČ 2018 v studentské sekci S2. Dále zde byl představen matematický 

model popisující kmitání třídičky, který byl autorem velmi zjednodušen a to až do té míry, 

že prakticky neodpovídá reálné situaci. Přesto se autorovi povedlo získat poměrně slušné 

výsledky, které byly porovnatelné s výsledky z optické metody, jež představuje srovnání 

s realitou. Tímto srovnáním byla uzavřena kapitola analýzy laboratorní třídičky, ze které 

vyplývaly jisté konstrukční nedostatky, které se autor pokusil vyřešit svým vlastním 

návrhem konstrukčního řešení.  

Kromě detailně popsaného nového konstrukčního řešení s popisem významných 

návrhů a změn, byly představeny další varianty, jež předcházely konečnému 

konstrukčnímu řešení. Představením a detailním popisem konečného konstrukčního 

řešení autor plynule navázal kapitolou kontrolních a návrhových výpočtů. V této kapitole 

byly představeny výpočty týkající se frekvenční analýzy rámu, aby se předešlo stejné 

situaci jako se současnou třídičkou, kde řádnému provozu stroje bránily rezonanční 

frekvence. Vzhledem k novému návrhu rozvodu pohonu v podobě klikové hřídele, byla 

v další podkapitole zkontrolována kliková hřídel a posledně byl proveden velmi podrobný 

návrh pohybového šroubu. Kontrola a návrh pohybového šroubu byly založeny na 

kvalifikovaném odhadu osové síly Q, kterou autor nadsadil a tím byl na straně 

bezpečnosti. I přes nadsazenou osovou sílu Q byl výsledek všech kontrol uspokojivý a lze 

tedy konstatovat, že pro potřeby laboratorní třídičky je takto navržený pohybový šroub 

plně dostačující.    

V době vyhotovení této práce byl vyroben prototyp držáku sít, bohužel není 

kompletní vlivem ztracení či nedodání potřebných polotovarů. Zbytek prototypu, tedy 

konkrétně rám bude vyroben firmou Farmet a.s. Na obrázku 72 je zachycen držák sít 

vyrobený k datu odevzdání této práce, osazený pohybovým šroubem a motory. Na 

základě chybějících komponent nebylo možné otestovat mechanismus na čištění sít, který 

je stěžejním bodem pro výrobu zbylých držáků sít.  
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 Obrázek 72: Vyrobený držák sít 
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