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Seznam použitých značek a symbolů 

D1  vnější průměr vnitřního bubnu    [m] 

D2  průměr vstupního otvoru vnitřního bubnu   [m] 

Din   vnitřní průměr potrubí směšovače    [m] 

Dmin  minimální velikost částice pro odlučování   [µm] 

Dv   vnitřní průměr válcové části cyklonu    [m] 

H  výška bubnu       [m] 

k  Součinitel bezpečnosti     [-] 

Lb   délka bubnu       [m] 

Ls1   funkční délka směšovače 1 – s lopatkou   [m] 

Ls2   funkční délka směšovače 2 – s mříží   [m] 

nmax   maximální otáčky působící na vnitřní buben   [ot/min] 

p  tlak na plášť bubnu      [Pa] 

pa  atmosférický tlak      [Pa] 

pa  atmosférický tlak      [Pa] 

R1   poloměr vstupního otvoru      [m] 

R2   vnější poloměr bubnu      [m]  

R2v   vnitřní poloměr bubnu     [m] 

rc   poloměr výstupu z cyklonu      [m] 

Re  Reynoldsovo číslo      [-] 

Rs   střední poloměr bubnu     [m] 

t  návrhová tloušťka stěny bubnu    [m] 

tsed  doba sedimentace      [s] 

tz  doba zdržení       [s] 

𝑢𝑐ℎ̅̅ ̅̅̅  charakteristické rychlosti     [m/s] 

�̇�  objemový průtok      [m3/s] 
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V̇o   objemový průtok na vstupu do odstředivky   [m3/s] 

𝜁  ztrátový součinitel cyklonu     [-] 

λ‘  ztrátový součinitel statických směšovačů   [-] 

Π*  energetické kritérium statických směšovačů   [-] 

∆ps1  tlaková ztráta pro směšovač 1    [Pa] 

∆ps2  tlaková ztráta pro směšovač 2    [Pa] 

µa   kinematická viskozita vzduchu pro 20 °C    [m2/s] 

µv   kinematická viskozita vody pro 12 °C   [m2/s] 

µdv   dynamická viskozita vody pro 20 °C    [Pa∙s] 

ρa   hustota vzduchu pro 20 °C     [kg/m3] 

ρb   hustota částic bentonitu     [kg/m3] 

ρk  hustota vody pro 20 °C     [kg/m3] 

ρm  hustota materiálu ABS     [kg/m3] 

ρv   hustota vody pro 20 °C     [kg/m3] 

ρv   hustota vody pro 12 °C     [kg/m3] 

σD   maximální dovolené napětí materiálu ABS   [MPa] 

σs  Setrvačné účinky rotujícího bubnu    [MPa] 

σt  tečné napětí       [MPa] 
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Seznam Zkratek 

BJ - Binder Jetting 

DLP - Digital Light Processing 

EBM - Electronic Beam Melting 

FDM - Fused deposition modeling 

FFF - Fused filament fabrication  

LOM - Laminated Object Manufacturing 

SLA - Stereolithography 

SLS - Selective Laser Sintering 
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Úvod 

Tato práce se zabývá aplikací 3D tisku pro stavbu zařízení v chemickém 

a potravinářském průmyslu. V úvodu práce je snaha přiblížit rozdílné technologie 3D 

tisku a následně zmínit zařízení, která by mohla být pomocí těchto technologií vyrobena.  

S prvním návrhem 3D tisku jsme se mohli setkat už v roce 1981 kdy dr. Hideo 

Kodama (Japonsko) přišel s konceptem vytváření dílů vrstvu po vrstvě pomocí 

fotosenzitivní pryskyřice reagující na UV světlo (Rapid prototyping). Další posun pro 3D 

tisk byl v roce 1984, kdy tři francouzští inženýři Jean-Claude André, Olivier de Witte,  

a Alain le Méhauté si nechali patentovat vylepšenou metodu stereolitografie, poté však 

kvůli nedostatku financí museli projekt opustit. Charles Hull tuto technologii posunul dále 

v roce 1986 a v roce 1988 založil firmu 3D Systems Corporation která začal vyrábět 

první komerční zařízení SLA-1. Tento tisk funguje na principu laserového paprsku UV 

světla, který do tekuté pryskyřice vypaluje vrstvu po vrstvě žádaný model. Ve stejném 

roce se zrodila na texaské univerzitě technologie SLS, pod vedením Carla Deckarda. 

Princip tisku je takový, že paprsek laseru lokálně spéká plastový materiál v podobě 

prášku. V roce 1989 vznikla firma Stratasys založena Scottem Crumpem. Této firmě byl 

v roce 1991 uznán patent na technologii fused deposition modeling (FDM). 

V následujících letech až do současnosti šel vývoj 3D tisku velice rychle. [1,2,3] 

V roce 1992 firma DTM vytvořila první stroj s technologií SLS (selective laser 

sintering) je velice podobný technologii SLA ale namísto tekutiny používá prášek a laser. 

V roce 1997 firma Aeromet přichází s technologií laser additive manufacturing, která 

funguje tak, že rozpéká drát nebo kovový prášek silným paprskem laseru a připékáním 

ho vrství na sebe. V roce 1999 se poprvé vědcům podaří vypěstovat orgány v laboratoři 

a za pomocí 3D tisku jim vytvoří podpěry pro správný růst. V roce 2000 je zavedena do 

provozu tiskárna 3D inkjet firmou Object Geometries. Funguje na způsobu vstřikování 

kapaliny do práškového materiálu. V roce 2000 firma Z Corp představuje první tiskárnu 

s možností vícebarevného tisku. V roce 2001 přichází na trh první stolní tiskárna od 

firmy Solidimension. V roce 2002 se vědci snaží vyvinout plně funkční orgán a podaří 

se jim vytisknout zmenšeninu jater. V roce 2005 přichází nový návrh tiskárny s názvem 

Reprap, který je zásluhou Dr. Adriana Bowyera z Univerzity v Bathu. V roce 2008 

tiskárna s názvem The Reprap Darwin která je navržena tak, aby mohla sama vyrábět 

součástky potřebné na sestavení identické tiskárny. Ve stejném roce se firmě Stratasys 

podaří vytvořit materiál který je snášen v biologickém prostředí a není odmítán tkání. 

V roce 2009 firma Organovo úspěšně vytiskne krevní cévu. V roce 2010 je představena 

první tiskárna Prusa Mendel. V roce 2011 se můžeme setkat s prvním vytištěným 
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pojízdným autem s názvem Urbee od Kor Ecologic dále je v tomto roce poprvé vytištěno 

poživatelné jídlo. V roce 2012 je poprvé implantována vytištěná lidská čelist, a to 

v Holandsku firmou LayerWise. Ve stejném roce firma Filabot přichází se systémem 

snadného vytváření plastového vlákna a otvírá se tak možnost použití více druhů 

plastových materiálu pro technologii FDM. V roce 2013 firma SpaceX vytváří části bloků 

raketových motorů. V roce 2014 NASA vyvine tiskárnu, která je schopná tisknout ve 

stavu bez tíže ve vesmíru. Ve stejném roce Georgia Institute of Technology pod 

vedením Dr. Benjamina S. Cooka, and Dr. Manose M. Tentzerise předvádí první více 

materiálovou tiskárnu, která je schopna tisknout funkční elektronické obvody pracující 

do 40 GHz. V roce 2015 firma Carbon 3D vydává nový model tiskárny s názvem CLIP 

3D, která je schopna tisknout model zatím za nejkratší čas. V roce 2016 společnost 

Daniel Kelly’s lab že je schopna tisknout lidskou kost. V roce 2018 se první rodina 

nastěhovala do domu vytištěného pomocí speciální tiskárny. [2,3,4] 

Obrovskou výhodou 3D tisku je rychlý proces od prvního návrhu až po finální 

produkt. Pokud na konstrukci dostačuje materiál plast, je 3D tiskárna v dnešní době 

dostupná téměř pro každého. Pokud se jedná o sériovou výrobu, není tisk dostatečně 

rychlý a ekonomicky výhodný. Není možné vytvořit tenkostěnné tlakové nádoby. 

Vytištěné díly vyrobeny z plastu pomocí technologie FDM není možné zatížit větším 

tlakem, než jsou 2 bary. Struktura vytištěných těles bývá ve většině případů pórovitá  

a díl porézní, proto nemohou splňovat určité podmínky pro funkčnost zařízení 

pracujících s kapalinami. [5] 

Využití v procesním inženýrství můžeme nalézt hlavně při návrhu 

experimentálních zařízení, o specifických tvarech. Zároveň je tato výroba většinou 

kusová. Výroba je tedy levná a rychlá. Při vývoji nových procesních metod lze snadno 

navrhnout více variant zařízení, ihned je vyrobit a otestovat.   

Další částí práce je samotný konstrukční návrh tří zařízení, a to bubnové 

odstředivky, cyklonu a dvou statických směšovačů. Tyto zařízení jsou následně 

zhodnocena a jsou zde navrženy konstrukční úpravy, pro zjednodušení výroby, 

zmenšení nákladu na materiál a zlepšení pevnostních vlastností.  

Práce má za cíl navrhnout různá laboratorní zařízení a pomocí 3D tisku je vyrobit. 

Následně jsou zařízení zhodnocena a jsou navrženy různé konstrukční úpravy. Poté 

jsou uvedena do provozu a změřeny základní procesní parametry v laboratorních 

podmínkách. Jsou stanoveny ztrátovéh součinitele na cyklonu, statických směšovačích 

a stanovena odlučivost částic na bubnové odstředivce. 



13 
 

 Po vyhodnocení a porovnání s výsledky podobných zařízení již v provozu 

používaných se stanoví na jaké zařízení je vhodné 3D tisk použít. Nakonec jsou 

předloženy obecná doporučení pro návrh geometricky podobných zařízení.  
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Typy 3D tiskáren 

Stereolithography (SLA) 

Je způsob vytváření 3D objektu, procesem změny tekutého materiálů na pevný 

objekt s přesnou geometrií, pomocí postupného vytvrzování polymerů, vrstvu po vrstvě. 

Tvorba vrstev, je za pomocí soustředěného zdroje světla. Tento 3D proces se nazývá 

foto-polymerizace. Poté co je vytvrzena jedna kompletní vrstva určené geometrie 

platforma posune vytvrzenou část vertikálně přesně o velikost jedné vrstvy. Následně 

laser začne tvořit vrstvu další. Tento proces se opakuje, až do vytvoření kompletního 

objektu. [6,7,9] 

 

Obrázek 1 - Schéma zařízení s technologií foto-polymerizace [6] 

a) zařízení emitující světlo 

b) nádrž s tekutým materiálem – foto-polymerizující pryskyřicí 

c) laser, který přesně osvětluje průhledné dno nádrže  

d) vytvrzená pryskyřice vytahována z nádrže 

e) vyzdvihovací platforma objektu 
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Obrázek 2 - Schéma tvorby vrstev technologií SLA [7] 

Tato metoda je jednou z nejpřesnějších v rámci 3D tisku. Dosahuje přesnosti 

v řádu mikronů.  

využití: integrované obvody, prototyp před sériovou výrobou, rapid prototyping, pro 

výrobu formy pro lití či vstřikování  

Používaný materiál: pryskyřice 

Zařízení s možností tisku objektu do velikosti 165 x 165 x 320 mm pro běžnou 

domácí 3D tiskárnu firmy Formlabs. Velikost u industriálního stroje je do 550 x 550 x 

750 mm. 

Selective Laser Sintering (SLS) a Selective laser melting (SLM) 

Je technologie, která používá laser ke spékání materiálu v práškové formě. 

Laser je řízený prostřednictvím počítače, který určuje přesnou geometrii definovanou 

3D modelem. Váže materiál a tvoří z něj tuhé těleso. Poté co je materiál nahřátý na 

teplotu před bodem tání laser s vysokým napětím např. carbon dioxide laser pulsně 

osvítí a spojí malé částice materiálu. Vytvoří jednu souvislou vrstvu pevné fáze. 

Následně je na to nanesena další vrstva materiálu a poté vytvrzena laserem. Tento 

proces se opakuje, až do hotového produktu. Stejným principem funguje Selective laser 

melting (SLM) s rozdílem, že laser materiál zcela roztaví a speče částice dohromady.  

A většinou jde o technologii, která používá kovový materiál. [6,7,9] 
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Obrázek 3 – Schéma zařízení s technologií SLS [6] 

1) Laser 

2) Skenovací systém 

3) Zásobník s materiálem ve formě prášku 

4) Píst a podavač materiálu 

5) Válec pro přidání nové vrstvy 

6) Píst posouvající vytvrzenou část modelu 

7) Plocha připravená pro vytvrzení 

8) Model v procesu vytváření  

 

a) Směr skenovacího laseru 

b) Spečené částice prachu  

c) Paprsek laseru 

d) Spékání laserem 

e) Předpřipravený materiál v práškové formě 

f) Nespečený materiál v předešlých vrstvách 
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Obrázek 4 - Schéma tvorby vrstev technologií SLS [7] 

Materiál pro SLS: plast, ocel, keramika, sklo 

Materiál pro SLM: ocel, titan 

Využití: implantáty a náhrady z titanu, lopatkové turbíny z oceli  

Zařízení s možností tisku objektu do velikosti 300 mm x 300 mm x 300 mm 

(nejvíce rozšířené). Velikost u větších strojů je do 700 mm x 380 mm x 580 mm. 

Rozlišení tisku: tloušťka vrstvy je od 50 do 300 mikronů 

Fused filament fabrication (FFF) nebo také Fused deposition modeling 

(FDM) 

Využívá termoplastický materiál, který je navinutý na kotouči. Plastová struna se 

postupně posouvá pomocí malého ozubeného kolečka a dostává se do nahřáté hlavy 

vytlačovací trysky. Kde se materiál roztaví a po vytlačení opět tuhne. Vytlačovací hlava 

se nejčastěji pohybuje ve dvou dimenzích a ve třetí dimenzi se pohybuje platforma, na 

kterou je materiál vytlačován. Hlava je ovládána počítačem, definuje dráhu trysky,  

a tudíž i tvar tištěného objektu. Tryska nanese materiál nejdříve v jedné vrstvě, kdy se 

pohybuje ve dvou dimenzích a po ukončení vrstvy se posune vertikálně, aby se mohla 

začít tisknout další vrstva. [6,7,9] 
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Obrázek 5 - Schéma zařízení s technologií FDM 

 

Obrázek 6 - Schéma tvorby vrstev technologií FDM [7] 

Používaný materiál:  

nejčastěji užívané ABS, PLA, PET-G, je zde i možnost materiálů s příměsí např. mědi, 

kovu, dřeva atd. 

Zařízení s možností tisku objektu do velikosti 250 x 210 x 210 mm pro běžnou 

domácí 3D tiskárnu konstrukce RepRap. Velikost industriálního stroje je do 1000 x 1000 

x 1000 mm. 

Rozlišení tisku, tloušťka vrstvy je od 50 do 400 mikronů. 

Povrchová úprava: broušení, tryskání, napařování a máčení 
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Digital Light Processing (DLP) 

Je velmi podobný proces jako SLA technologie. Používá se zde, ale digitální 

projektor namísto laseru. Zdroj světla je buď LED nebo UV světlo. Tento princip funguje 

rychleji než SLS tisk díky projektoru, který dokáže osvítit celou vrstvu najednou a nemusí 

tedy postupně osvěcovat vrstvu po částech. Vrstva se tvoří z malých čtvercových bloků 

z důsledku osvícení pixelů, které jsou hranaté. [6,7,9] 

 

Obrázek 7 - Schéma tvorby vrstev technologií DLP [7] 

Laminated Object Manufacturing (LOM) 

Vrstvy papíru, plastu nebo kovu jsou pokryty lepidlem. Přes sadu válců se 

dostanou do prostoru připraveného k tisku. Zde se pomocí laseru, či nožů vykrojí 

specifická tvar a následně je tato vrstva nahřáta a přitisknuta k vrstvě předchozí. Objekt 

vytisknuty touto technologií lze posléze obrábět, nebo je možné použít vrtání. Výhoda 

tohoto způsobu tisku je jeho rychlost v porovnání s ostatními technologiemi tisku. [6,7,9] 
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Obrázek 8 - Schéma zařízení s technologií LOM [6] 

1) Srolovaný materiál 

2) Nahřátý válec 

3) Paprsek laseru 

4) Skenovací hranol 

5) Zařízení laseru 

6) Vrstvy 

7) Pohybující se platforma 

8) odpad 

 

Obrázek 9 - Schéma tvorby vrstev technologií LOM [7] 
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Materiál:  

termoplasty (PVC), papír, kompozity (železité a neželezité kovy) 

Využití:  

Tato technologie nedosahuje takových vlastností, aby mohla být použita jako 

funkční prototyp. Proto se nejčastěji používá na výrobu modelů pro zobrazení konceptu 

nebo pro modely v měřítku. Může být také využita jako vzor pro pískové formy pro formy 

na proces odlévání. 

Zařízení s možností tisku objektu do velikosti 800 x 550 x 500 mm 

Rozlišení tisku dosahuje přesnosti 200 mikronů 

Binder Jetting (BJ) 

Nejdříve je na pracovní platformu nanesena tenká vrstva materiálu ve formě 

prášku. Hlava s tryskami vstřikuje do nanesené vrstvy pojivo ve formě tekutiny ve formě 

kapky o velikosti s průměrem 80 μm. Pro plně barevný tisk je nanášen speciální inkoust 

podobně jako u kancelářské tiskárny. Jakmile je celá vrstva hotova, platforma se posune 

o výšku vrstvy vertikálně dolů. Poté se nanese další vrstva prášku s materiálem  

a následně je proces opakován. Po vytištění objektu je celé těleso obklopeno práškem 

a zanechává se zde pro zlepšení mechanických vlastností. [8,9] 

 

Obrázek 10 - Schéma zařízení s technologií BJ [8] 

Tento způsob tisku nepotřebuje žádnou podpůrnou strukturu k výrobě. 

Obklopující prášek tuto podporu zajišťuje.  
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Zařízení s možností tisku objektu do velikosti 2200 x 1200 x 600 mm určeno 

hlavně pro tisk pískových forem. Pro tisk z kovu velikost až 800 x 500 x 400 mm  

Rozlišení tisku je následující. Plně barevný tisk dosahuje přesnosti 100 mikronů, 

pro díly z kovu 50 mikronů a pro pískové formy 200-400 mikronů.  

Povrchová úprava: infiltrace bronzem pro kovové součásti nebo akrylem pro součásti 

plně barevného tisku.  

Electronic Beam Melting (EBM) 

Je způsob tisku, kde se pomocí elektronového paprsku roztaví kovový materiál, 

a to buď v práškové formě, nebo ve formě drátu. Elektronový paprsek taví materiál ve 

vakuu a spéká ho dohromady. Podobně jako u předchozích metod se tisk provádí vrstvu 

po vrstvě. [9,12] 

 

Obrázek 11 - Schéma zařízení s technologií EBM [12] 

Materiál: ocel, titan 

Využití: implantáty a náhrady z titanu, v leteckém a vesmírném průmyslu (motory, 

lopatky turbín atd.) 

Zařízení s možností tisku objektu do velikosti 200 x 200 x 200 mm. Průmyslové 

stroje mohou vytisknout model až do velikosti 800 x 400 x 500 mm. 

Rozlišení tisku dosahuje přesnosti 100 mikronů. 



23 
 

Povrchové úpravy dílů z 3D tiskáren 

Pro jakýkoliv způsob tisku, mají obecně vytištěné díly hrubý povrch. Tím pádem 

jsou více náchylné na únavovou pevnost. Lze tedy provádět povrchovou úpravu a části 

lze obrábět, brousit, leštit, pískovat pro zlepšení povrchu. Kovové díly se běžně nechají 

žíhat nebo se dají obohacovat jinými kovy. Žíhání lze provádět i u termoplastů jako je 

PLA, ABS a nylon. 

Porovnání typů 3D tisku a jejich velikostních limitů pro tisk 

 

Tabulka 1 - Tabulka srovnání velikosti výtisků pro různé typy 3D tiskáren 

Obecné využití 3D tisku 

Nejčastěji je používána tato technologie při vývoji prototypů, takzvaný rapid 

prototyping, kde většina konstrukčních společností vytváří výrobní podklady na základě 

CAD softwaru. Je tedy velice jednoduché převést tyto modely do jazyka, který využívají 

3D tiskárny. Výhodou je výroba prototypu v nesrovnatelně kratším čase, než jsou 

konvenční způsoby. 

Prototypy strojů – karoserie, plastové díly (vzduchotechnika) 

Medicína – implantáty a kloubní náhrady 

Letecký průmysl – turbíny lopatek 

Vesmírný program – bloky motorů raket, tisk potravin pro astronauty 

Tvorba pískových forem pro slévání 

Lopatková kola pro turbíny a kompresory 

Výroba Integrovaných obvodů 

Využití 3D tisku v Procesním průmyslu 

Největší omezení na straně 3D tisku je velikost zařízení, které chceme 

vytisknout. Pokud se jedná o zařízení, které má součásti z jednoho kusu delší jak  

2,2 m, není možné takové části vytisknout. Velký problém je také u velkých součástí, 

když na vytištěné součásti působí vysoké tahové, tlakové nebo ohybové napětí dochází 

k tvorbě prasklin a k separacím vzájemně propojených vrstev. Pro vytvoření tlakových 

Komerční tiskárny Průmyslové tiskárny

x [mm] y [mm] z [mm] x [mm] y [mm] z [mm]

SLA 165 165 320 550 550 750

SLS/SLM 300 300 300 700 380 580

FDM 210 210 210 1000 1000 1000

DLP 130 80 200 300 335 200

LOM x x x 800 550 500

BJ 800 500 400 2200 1200 600

EBM 200 200 200 800 400 500

Možnosti materiáluPracovní prostor tiskárny

ocel, titan

pryskyřice

plast, ocel, keramika, sklo/ocel, titan

ABS, PLA, PET-G

pryskyřice

PVC, papír, kompozity (železité a neželezité kovy)

keramika, ocel, vytvrzený písek
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nádob, ani pro velmi vytížené mechanické části není tisk vhodný. Vlastnosti lze 

povrchovými úpravami zlepšit. 

Pro tisk jsou ale vhodné jednotlivé komponenty a části těchto výrobních strojů  

a aparátů.  

3D tisk je vhodný pro zpracovatelské stroje a jejich součásti – balící stroje, 

paletizační a depaletizační stroje, vkladače, etiketovače, svařovací stroje etc. Výhodou 

je nižší cena specifických dílů, které nejsou vyráběné v sérii. 

Konkrétní příklady procesních zařízení a součástí vhodných pro 3D tisk 

Velikost pro všechny následující díly se odvíjí od pracovního prostoru tiskárny, 

který můžeme vidět v tabulce 1. Výběr materiálu závisí hlavně na mechanickém 

namáhání na díly, dále také s jakou látkou se dostane díl do kontaktu a za jakých 

provozních teplot bude zařízení pracovat.  

Ventily – kohout, kloboučkové  

Podávací šneky 

Míchací zařízení – všechny možné druhy míchadel všechny atypické tvary 

Čerpadla 

Zubová – tělo, ozubená kola 

Lamelová – rotor stator lamely 

Vřetenová – tělo, vřeteno 

Jednostupňové spirálové kozlíkové čerpadlo – spirálová skříň, oběžné kolo 

Horizontální axialní čerpadlo – skříň, rozváděč, sací nástavec, oběžné lopatky 

Kompresory 

Šroubové kompresory – tělo, šrouby 

Rotační pístové kompresory 

Vodokružná vývěva – rotor, vodní prstenec 

Náplňové kolony – náplňová tělíska 

Statické směšovače – šroubový, lamelový, mřížový 
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Součásti zařízení nevhodné pro tisk 

Součásti, které lze vytisknout na tiskárně, ale díky jejich nízké nákupní ceně  

a kvalitě zpracování, nikdy nedosáhneme na stejnou úroveň jejich výrobní ceny, stejně 

tak požadovaných mechanických vlastností na součást. 

Spojovací materiál 

Hřídele 

Těsnění 

Ložiska 

Výběr vhodného materiálu pro tisk dílů pomocí FDM 

Základní požadavek pro výběr materiálu je, aby měl materiál co nejlepší 

pevnostní vlastnosti. Dále je potřeba se zaměřit na produkty, které budou v zařízeních 

upravovány. Pokud by se jednalo o produkty, které nesmí být ve výsledku toxické např. 

produkty potravinářského průmyslu, měl by se použít materiál PET-G, který nezanechá 

v produktu zdravý škodlivé prvky. Níže jsou uvedeny tabulky pro mechanické vlastnosti 

plastů (tabulka 2) a pro chemickou odolnost materiálů (tabulka3). Pro výrobu vybraných 

zařízení, jsme pracovali s materiálem ABS, PET-G a PLA. Pro navrhované zařízení 

nebylo dáno, s jakými produkty budeme pracovat, proto bylo zvoleno ABS pro lepší 

mechanické vlastnosti a PET-G pro svou chemickou nezávadnost v potravinářském 

průmyslu. Pro tisk z materiálu PET-G je také lepší celkové spečení vlákna a výsledný 

produkt není tak náchylný na tvorbu trhlin mezi vrstvami. Pro větší spektrum materiálů 

k porovnání se použilo také materiálu PLA, který je často používaný v technologii FDM. 

 

Tabulka 2 – Mechanické vlastnosti plastů [10] 

Chemická odolnost materiálů používaných v technologii 

FDM 

V chemickém a potravinářském průmyslu je důležité, abychom brali ohled na 

výběr konstrukčního materiálu podle toho, jaký produkt budeme zpracovávat. 

V potravinářském průmyslu nesmí být produkt kontaminován materiálem, ze kterého je 

zařízení vyrobeno. V chemickém průmyslu je zase důležité, aby chemická směs 

Modul pružnosti v tahu [MPa] 2095 2355 1842 2344 1432 1778 1550 2465 2596 31

Pevnost v tahu [MPa] 29,5 45,7 42.2 25,4 34,0 31,3 31,7 50,0 30,6 6,9

Deformace na mezi pev. [%] 1,8 2,8 4,1 2,7 19,9 3,3 3,3 5,2 2,3 321,3

Napětí při porušení [MPa] 22,9 45,3 25,2 24,4 33,9 28,4 28,6 48,7 30,3 6,9

Deformace při porušení [%] 16,3 3,0 123,1 5,7 21,3 5,9 6,6 6,0 2,6 321,3

PC XT-CF20 FLEX

Materiál

ABS PLA PET WOOD PA ABS-T ABS-TF
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zařízení nepoškodila a zařízení bylo nadále funkční. Níže je uvedena tabulka, která 

uvádí chemickou odolnost materiálů vůči vybraným látkám. 

 

Tabulka 3 - Chemická odolnost vybraných materiálů [11] 

Výběr vhodného zařízení pro 3D tisk technologií FDM 

Použití zařízení vyrobených technologií pomocí 3D tisku můžeme nejlépe 

uplatnit při kusové výrobě. Velikou výhodou je rychlý návrh v CAD systému a následné 

vytištění dílů. Vývoj je velice rychlý a nejsme omezeni složitostí navržených součástí. 

Po vyrobení prototypu můžeme ihned zařízení otestovat a popřípadě následně reagovat 

a provést změny v návrhu. V procesních technologiích je často potřeba specifických 

požadavků na zařízení, jako je například specifická geometrie. Další výhodu je, že není 

potřeba pro laboratorní testy velkých strojů, a proto nám stačí domácí 3D tiskárny, které 

v určitých případech splňují požadavky na kvalitu dílů. Jsme tu však limitováni velikostí 

vyrobených dílů. Některé součásti, které jsou mechanicky namáhány musí být vyrobeny 

z oceli. Tisknutí z kovu je v dnešní době finančně náročné, pokud firma již tiskárnou 

nedisponuje. Proto je výhodné návrh provést tak, abychom kombinovali sériově 

vyráběné díly, či části již funkčních strojů a zbytek dílů, pokud vyhovují pevnostně navrhli 

z plastu. 
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Pro výrobu dílů jsou k dispozici tiskárny od české firmy Průša, která využívá 

převážně technologii FDM. Tato technologie tiskne z termoplastů, jak už bylo výše 

uvedeno. Výběr zařízení, která se navrhnou a následně vytisknou. 

Odstředivka 

trubková – plášť, buben, radiální lopatky 

bubnová – vnitřní buben, vnější buben, víko vnějšího bubnu, nálevka 

Vírový odlučovač – cyklon 

Kuželový, válcový, válcový se šroubovým vstupem, válcový s axiálním 

vstupem – Možnost vytisknout celé v kuse, pokud se velikost zařízení 

vejde do pracovního prostoru tiskárny 

Statický směšovač  

Zařízení vytištěno v jednom kuse  

Omezení na straně 3D tisku z plastu pomocí tiskárny PRUSA I3 MK3 

Tisk z ABS, PLA nebo PET provozní teplota omezena na max 100 °C 

Maximální tlak do 2 barů 

Maximální velikost dílu je 250 x 210 x 210 mm 

Povrch nádoby bude drsný, povrchová úprava např. napařování acetonem pro 

materiál ABS 

Možnosti konstrukce aparátu 

Pro tisk celého aparátu, můžeme zvolit dva přístupy. Buď to tisk z nejmenšího 

počtu kusů, ideálně z jednoho, nebo je možnost vytisknout plášť po částech a pomocí 

zámků, nebo přírub je možné díly spojit dohromady. V takovém případě nejsme omezeni 

maximální velikostí dílu, který tiskárna dokáže vytisknout. 

Parametry tisku pro získání nejlepších mechanických 

vlastností vytištěných dílů 

Tisk součástek byl zajištěn panem Ing. Stanislavem Solnařem. Po vymodelování 

zařízení v CADU mu byl poskytnutý soubor v .stp formátu, který byl následně upraven 

pro tisk. Níže jsou uvedeny parametry, které byli pro tisk nastaveny. 
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Materiály, které byly využity na vytištění dílů jsou ABS, PLA a PETG. Pro 

všechny tyto materiály byly nastaveny stejné parametry pro tisk až na teplotu, která byla 

pro každý materiál jiná. 

Výška vrstvy (layer height) = 0,2 mm 

Tloušťka stěny (wall thickness) = 1,2 mm 

Množství plastu (flow scale) = 104 % 

Teplota (printing temperature/build plate temperature) = 

ABS 255/110 °C 

PETG 245/90 °C 

PLA 215/60 °C 

Rychlost (wall speed, infill speed) = X i Y 100 mm/s, pro infil 150 mm/s 

Výplň (infill) = 35 % kubická mřížka 

Chlazení (cooling fan) = zapnuto 

Návrh konstrukce zařízení pro 3D tisk 

Při modelování zařízení vycházíme z návrhů, které používají za materiál běžnou 

konstrukční ocel. Nebere se zde ohled na ekonomickou stránku tisku. Zadání mělo za 

úkol vytisknou zařízení z nejmenšího možného počtu dílů, nehledě na to, jestli tiskárna 

bude potřebovat pro kvalitní tisk velké množství podpěr. 

Statické směšovače 

Vložením vhodné tvarové vestavby do potrubí zajistíme tvorbu turbulentních vírů, 

tyto vestavby se nazývají statické směšovače. Vzniklými víry se začne směs v potrubí 

mísit. Jsou výhodné v tom, že je lze umístit do již existujícího potrubí. Investiční náklady 

jsou nízké, protože nemají žádné rotující části. Dochází ke zvýšení tlakové ztráty kvůli 

ztrátě energie potřebné ke směšování. [13] 

Směšovače jsou navrženy na vnitřní průměr potrubí 50 mm. Tloušťka stěny je 

zvolena 4 mm stejně jako u návrhu odstředivky, v době, kdy je modelován směšovač je 

již vytištěn buben odstředivky a tato tloušťka se zdá dostačující pro konstrukční návrh. 

Tloušťka příruby je 10 mm a pro zapojení do hydraulické tratě je zde 6 děr pro šrouby 

M4, aby bylo možné statický směšovač s lopatkou zapojený v sérii otočit o 60 stupňů. 

Statický směšovač 1 s lopatkou 

Pro návrh statického směšovače s lopatkou se vycházelo z (obr. 12). Tento 

směšovač byl již vyroben a experimentálně ověřen. [15]  



29 
 

Nový návrh uvažuje s tím, že je rozdělen na segmenty o 100 mm. Pro funkční 

systém je potřeba zapojit tři a více směšovačů do série pootočené o 60 stupňů (obr.13). 

Výkres nově navrženého směšovače s lopatkou můžeme vidět v (příloze 3). 

 

Obrázek 12- Statický směšovač DN50 [14] 

 

Obrázek 13 - Návrh statického směšovače 1 s lopatkou (částečný řez) 
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Statický směšovač 2 s mříží 

Pro vytvoření geometrie se vycházelo z mřížového směšovače firmy Sulzer (obr. 

4), který je sériově vyráběný [16]. První vstupní informací je vnitřní průměr potrubí 50 

mm a požadovaná délka má být 100 mm. Velikost prutů, které tvoří mříž je 3 x 6 mm  

a mají mezi sebou rozestup 7,6 mm (obr.16). Z důvodu velikosti mříže, vyšla délka 

směšovače na 105 mm. Je nutné, aby šlo směšovač zapojit do série a mříž na sebe 

navazovala. Zapojení do hydraulické trati a do série je zajištěno přírubou (obr.15). 

Výkres nově navrženého směšovače s mříží můžeme vidět v (příloze 4). 

 

Obrázek 14 - Mřížový směšovač Sulzer SMX [17] 

 

Obrázek 15 - Návrh mřížového směšovače 
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Obrázek 16 - Vnitřní struktura mříže 

Cyklon 

Zařízení slouží k rozdělení heterogenní tekuté směsi. Pomocí rotačního 

pohybu se vytvoří odstředivé síly, které působí na vstupující tekutinu a dochází 

k oddělení částic ze směsi. Pokud dochází k oddělování částic z plynu jedná se 

o arecyklony a pokud z kapalné směsi nazývají se hydrocyklony. Konstrukčně 

jsou cyklony velice jednoduché a v praxi účinné zařízení. Nejsou zde žádné 

pohyblivé části, a proto je také cyklon jednoduchý na údržbu. [13] 
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Obrázek 17 – Schéma vírového odlučovače [13] 

1– válcová část 2– kuželová část 3– vstupní trubka 4– přepadová trubka  

5– výstup odlučované fáze 

Pro toto zařízení je vhodný tisk v celku jako monoblok. Není zde potřeba více 

součástí, pokud velikost zařízení nepřesáhne maximální prostor pro tisk 3D tiskárny. 

Pro mnou navrhovaný cyklon je tento rozměr přesažen, tudíž není možné vytisknout na 

tiskárně PRUSA I3 MK3 cyklon jako monoblok. Proto je rozděleno zařízení na tři části, 

které budou spojeny přírubami. Návrh zařízení vycházel z existujícího designu. Je 

vybrán cyklon T3/315 (obr.18), který se zmenšil v poměru 1:3,15. Tento poměr je zvolen 

díky jeho průměru válcové části 315 mm. S novým zařízením je za cíl se dostat na 

průměr válcové části 100 mm. Všechny přepočty v tomto poměru jsou znázorněny 

v (tab.4). Dále je upravena geometrie vstupní části z obdélníkového vstupu na vstup 

kruhový. S tím že obsah, který je na původním návrhu cyklonu na vstupu je zmenšen 

v daném poměru a je vypočítán požadovaný průměr kruhového vstupu pro nový cyklon. 

Dále je u cyklonu změněna geometrie v napojení válcové části s vrchní příčkou, kde 

místo kolmého napojení stěn je vytvořen rádius pro snadnější tisk dílu vstupní část. 
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¨ 

 

Obrázek 18 – Schéma cyklonu T3/315 [18] 

 

Tabulka 4 - Původní rozměry cyklonu T3/315 [18] a přepočet na 3D model v poměru 1:3,15 

 

Obrázek 19 - návrhové schéma Cyklonu pro 3D tisk 

[mm] D H Hk Hv do ha hb Hb A B B1 da db Hp Ha α [°]

T3/315 315 1415 630 725 126 375 60 400 245 110 - 160 140 160 102 17

3D 100,0 449,2 200,0 230,2 40,0 119,0 19,0 127,0 77,8 34,9 - 50,8 44,4 50,8 32,4 17
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Válcová část se vstupní trubkou je jednou ze tří částí cyklonu. Výška tohoto dílu 

vychází z délky přepadové trubky tedy 119 mm. Válcová část má vnější průměr 100 

mm.  Průměr vstupního otvoru byl přepočten a zaokrouhlen na 50 mm. Tloušťka stěny 

je 4 mm, tento rozměr se zdá být pevnostně dostačující po zkušenosti vytištěného 

vnějšího bubnu odstředivky. Vymodelovaný díl můžeme vidět na (obr.20). Cyklon byl 

takto rozdělen, aby mohl tisk začít s pláštěm i přepadovou trubkou najednou. Rádius 

umožnit snadné napojení pláště a přepadové trubky bez tisku podpěr pro uzavření 

válce. V řezu můžeme vidět na (obr.21) Pro napojení do systému jsou navrženy příruby 

o 8 dírách pro šrouby M4. Pro spojení s dalšími částmi cyklonu je zde příruba o 12 dírách 

pro šrouby M4. 

 

Obrázek 20 – Vstupní část 

 

Obrázek 21 – Vstupní část v řezu 
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Válcová část je propojením mezi Vstupní částí a Kuželovou částí, má vnější 

průměr 100 mm a tloušťku stěny 4 mm. Pro spojení s oběma částmi cyklonu jsou zde 

dvě příruby o 12 dírách pro šrouby M4. Dále jsou Přidány 4 oka pro šroub M8 a žebra 

pro celkové zpevnění příruby. 

 

Obrázek 22 – Válcová část 

Délka Kuželové části vychází z přepočtu na 200 mm. Napojení tohoto dílu je zde 

pomocí příruby s 12 dírami pro šrouby M4. Výstup odlučované fáze byl stanoven na 

průměr 40 mm. Pro napojení do systému nám slouží příruba s 8 dírami pro šroub M4. 

(obr.23) 

 

Obrázek 23 – Kuželová část 
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Sestavený cyklon je možné vidět na (obr.24) a dále výkres sestavy cyklonu je 

v (příloze 5). 

 

Obrázek 24 – Návrh cyklonu Sestava 
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Bubnová odstředivka 

Idea je taková navrhnout sedimentační polokontinuální bubnovou odstředivku na 

oddělení pevných částic, které jsou v kapalině.  

Usazování částic v bubnu odstředivky se děje za pomocí odstředivé síly. Za 

předpokladu vytvoření odstředivé síly se v suspenzi fáze s vyšší hustotou usazuje na 

vnitřní stěně bubnu a fáze s menší hustotou vytváří vrstvu u hladiny. Navrhujeme vnitřní 

buben s plným pláštěm a přepadovou přepážkou (obr.25), pro vytvoření rotačního 

pohybu musíme zajistit spojení s hřídelí a elektromotorem. Vnitřní buben bude vložen 

do vnějšího bubnu, který zachytává vyčiřenou kapalinu. Uvažujeme zařízení 

polokontinuální, je tedy potřeba navrhnout hrdlo pro vstup suspenze a hrdlo pro výstup 

vyčeřené kapaliny. V poslední řadě je potřeba vnější buben uzavřít víkem, které zamezí 

únik kapaliny do okolí.  

 

Obrázek 25 – Návrhové schéma Bubnové odstředivky 

Výchozí zařízení, které vyhovovalo požadavkům na přestavbu na odstředivku 

byl mixér Orava RM-1550. Je nutné, aby disponoval ovládáním elektro motoru, kde lze 

měnit otáčky v plném rozsahu. Ponecháme z mixéru spodní díl s elektromotorem  

a ovládáním (obr.27) Tento kuchyňský spotřebič disponuje vhodným napojením vrchní 

nádoby na část s elektromotorem pomocí drážkové hřídele (obr.28). Z horní nádoby je 

využit hřídel s ložiskovým domkem. Tyto části se dají jednoduše odmontovat a poté 

napojit na vnější buben odstředivky a díky hranaté hřídeli pro nasazení čepele u mixeru 

lze snadno zaměnit s vnitřním bubnem. Není tedy potřeba výroby dalších částí, pro 

splnění funkce zařízení.  
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Kuchyňský mixér ORAVA RM-1550 (obr.26) 

Příkon: 1500 W  

Napájení: 230 V~50 Hz. 

Rozsah otáček: 0 – 30 000 ot/min 

 

Obrázek 26 – Orava RM-1550 [19] 

 

Obrázek 27 – Elektromotor s ovládáním 
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Obrázek 28 – Napojení hřídele pomocí drážkování 

Bubnová odstředivka vyžaduje vytištění 4 dílů, které jsou následující:  

vnitřní buben, vnější buben, víko vnějšího bubnu a nálevku.  

Velikost zařízení je stanovena před prvním návrhem takto: H výška = D průměr. 

Vnitřní buben je navržen tak, aby vydržel kombinaci dvou napětí, setrvačných 

účinků a účinků od kapaliny. Jako výchozí směs, která je v zařízení odstřeďována je 

stanovena voda. Maximální otáčky, které by mělo zařízení zvládnou jsou odhadnuty na 

10 000 ot/min. Pro první nástřel si stanovíme tloušťku bubnu na velikost t = 4 mm, Dále 

se vychází z průměru bubnu D2 = 90 mm a výšky bubnu h = 90 mm, poloměr vstupního 

otvoru je D1 = 54 mm (obr.29). 

 

Obrázek 29 - Návrh vnitřního bubnu 
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Základní návrhové údaje pro výpočet bezpečnostního koeficientu pro vnitřní buben 

nmax = 10 000 ot/min  – maximální otáčky působící na vnitřní buben 

   = 166,6 ot/s 

ρk = 998,2 kg/m3 – hustota vody pro 20 °C [23] 

pa = 101 325 Pa  – atmosférický tlak 

R1 = 0,027 m  – poloměr vstupního otvoru  

R2v = 0,041 m  – vnitřní poloměr bubnu 

R2 = 0,045 m  – vnější poloměr bubnu 

Rs =  0,043 m  – střední poloměr bubnu 

ρm = 1045 kg/m3  – hustota materiálu ABS [10] 

σD = 29,5 MPa  – maximální dovolené napětí materiálu ABS [10] 

t   = 0,004 m – návrhová tloušťka stěny bubnu 

Tlak vznikající v kapalině působením odstředivé síly, tedy tlak na plášť bubnu 

můžeme stanovit ze vztahu (1). [13] 

𝑝 = 𝑝𝑎 +
1

2
∙ 𝜌𝑘 ∙ 𝜔2 ∙ (𝑅2𝑣

2 − 𝑅1
2)  (1) 

𝑝𝑎 +
1

2
∙ 𝜌𝑘 ∙ (2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛2)2 ∙ (𝑅2𝑣

2 − 𝑅1
2) 

101 325 +
1

2
∙ 998,2 ∙ (2 ∙ 𝜋 ∙ 166,62)2 ∙ (0,0412 − 0,0272) = 622 378 𝑃𝑎 = 0,62 𝑀𝑝𝑎 

 

Setrvačné účinky rotujícího bubnu stanovíme vztahem (2). [20] 

σ𝑠 = 𝜌𝑚 ∙ 𝑅𝑠
2 ∙ 𝜔2  (2) 

σ𝑠 = 1045 ∙ 0,0432 ∙ (2 ∙ 𝜋 ∙ 166,62)2 = 1,92 𝑀𝑝𝑎 

účinky od kapaliny 

Uvažujeme tenkostěnnou nádobu. Ve stěně takovéto nádoby předpokládáme 

vznik membránové (rovinné) napjatosti popsané pomocí Laplaceovy rovnice (3) [21] 

𝜎1

𝑅1
+

𝜎2

𝑅2
=

𝑝

𝑡
  (3) 

Při řešení válcové skořepiny (R1 = R a R2 → ∞) vychází tečné napětí v 

neovlivněné části nádoby: 

𝜎1 = 𝜎𝑡 =
𝑝 ∙ 𝑅2𝑣

𝑡
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𝜎𝑡 =
0,62 ∙ 0,041

0,004
= 6,37 𝑀𝑝𝑎 

Součinitel bezpečnosti k určíme podílem dovoleného napětí pro materiál ABS ku 

součtu dvou napětí, a to od setrvačných sil a napětí od kapaliny (4). 

𝑘 =
𝜎𝐷

𝜎𝑠+𝜎1
  (4) 

𝑘 =
29,5

1,92 + 6,37
= 3,55 

První návrh je celoplastového buben o výšce 90 mm, průměru 90 mm, tloušťce 

stěny a dna 4 mm a vstupním otvorem o průměru 54 mm (obr.30). Tento díl byl uveden 

do provozu a napuštěn vodou. Při zvýšení otáček na provozní rychlost se buben začal 

působením odstředivých sil vychylovat ze své osy. Mechanické napětí působící na dno 

bubnu přesáhlo dovolené napětí materiálu a dno bubnu prasklo (obr.37). Proto bylo 

nutné provést úpravy. 

 

 

Obrázek 30 - Celoplastový buben (První návrh) 

Druhý návrh je plastový buben s kovovým dnem. Pro zesílení dna je nutné 

navrhnout kovový kroužek, který se k bubnu přišroubuje 4 šrouby (obr.32). Plastové dno 

je také zesíleno z původních 4 mm na 10 mm. Objem bubnu je stejný jako u prvního 

návrhu (obr.31). 
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Obrázek 31 – Buben s otvorem pro kovový kroužek (druhý návrh) 

 

Obrázek 32 – Kovový kroužek 

Velikost vnějšího bubnu je volena tak, aby mohl být vytištěn v jednom kuse. 

Vnější průměr je 200 mm, lze tedy vytisknout na tiskárně PRUSA I3 MK3. Uvažuje se 

zde o možnosti výměny vnitřního bubnu, který může být vytištěn s větším průměrem, 

než je 90 mm. Tloušťka stěny je zvolena stejná jako pro vnitřní buben. Dno je navrženo 

s jedním odtokovým otvorem, který je možný připojit na standardizovanou hadici  

a přitáhnout stahovacím kroužkem (obr.32,33). Dno bubnu je vymodelováno tak, aby 

odpovídalo nádobě, která je dodána s mixerem a šlo jednoduše nasadit na ovládací část 

s motorem (obr.35). Víko pro vnější buben je zajištěno na 3 šroubech o velikosti M4.  
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Obrázek 33 – Vnější buben 

 

Obrázek 34 – Řez Vnějším bubnem 

 

Obrázek 35 – Spodní část Vnějšího bubnu 
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Víko bubnu má stejný průměr jako průměr bubnu. Zajištění je pomocí 3 šroubů 

M4. Uprostřed víka je vymodelována díra pro nálevku (obr.36). Víko má na spodní části 

vymodelován lem pro zapadnutí do vnějšího bubnu (obr.37). 

 

Obrázek 36 – Víko bubnu 

 

Obrázek 37 – Víko bubnu (pohled zespodu) 

Nálevka směřuje přímo do vnitřního bubnu. Zajištění k víku je pomocí matice 

M14. Vtok suspenze zajistíme připojením standardizované hadice a stahovacím 

kroužkem (obr.38). 

 

Obrázek 38 – Nálevka 
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Kompletní sestavu Bubnové odstředivky můžeme vidět v (příloze 6), dále v 

(příloze 7) je sestava 2. návrhu vnitřního bubnu s kovovým kroužkem. V (příloze 8) je 

výrobní výkres kovového kroužku. 

Zhodnocení tisku 

Vytištění dílů pro všechna zařízení proběhlo bez většího problému. Nenastala 

žádná komplikace během tisku ani nedošlo k žádné velké deformaci dílů. 

Pro obecný návrh dílů do velikosti 200 mm se zdá tloušťka stěn 4 mm jako 

dostačující, a to jak pro válcové části, skořepiny, nebo příruby pro spojení více částí 

zařízení. Všechny díly jsou velmi bytelné a při hrubé manipulaci nehrozí žádné očividné 

poškození. Sešroubování 3 dílů pomocí přírub u cyklonu působí velmi pevně  

a navazující díly nemají mezi sebou žádné viditelné mezery. Pro vedení vzduchu není 

potřeba zavádět těsnění. Velmi dobře vyšel tisk dílu cyklonu vstupní část, kde je 

navrženo napojení válcové části s přepadovou trubkou rádiusem a není tak potřeba tisk 

podpěr pro uzavření válcové části. Vytváření dílů pomocí tangenciálního napojení stěn 

je pro tisk velkou výhodou, jak pevnostně, tak pro vytištění bez podpěr.  

První návrh pro zlepšení všech objektů pro tisk je rozdělení všech součástí, které 

mají příruby na více dílů. Pokud není díl nastaven na tiskárně tak, aby příruba byla 

souběžná s rovinou vyhřívané podložky, což není vždy možné, musí tiskárna využít více 

materiálu na vytvoření podpěr pro vytištění. Podpěry se po vytištění odstraňují a stávají 

se odpadem. 

Po prvním přeměření se ukázalo, že v osách x a y došlo k nepatrnému smrštění, 

v ose z však nikoliv.  Smrštění by však na námi navrhované zařízení nemělo mít vliv. 

Statické směšovače byly vytištěny v horizontální poloze, příruby jsou tedy 

rovnoběžné s rovinou tisku. Délka směšovačů 100 mm a 105 mm je po vytištění stejná 

jako u návrhu. U velikosti průměrů přírub došlo ke smrštění, a to jak u tisku z ABS, tak 

u tisku PET. Návrhová velikost přírub je 80 mm. Příruby dolní z pohledu tisku, které byly 

u vyhřívané podložky se smrštily na 79,8 mm příruby horní tištěné na závěr tisku se 

smrštily na 79,65 mm.  
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Obrázek 39 – Statický směšovač 1 z PLA 

 

 

Obrázek 40 – Statický směšovač 2 z ABS 

U cyklonu jsou díly opět tištěny v horizontální podobě. Na výšku nedošlo 

k žádnému smrštění a po sestavení má cyklon výšku 449 mm. Na všech dílech došlo 

ke smrštění. Při měření všech tří přírub je zjištěno smrštění. Zmenšení na průměrech  

u přírub je od 0,35 mm do 0,2 mm. Díly byly opět tištěny z více druhů materiálu, a to 

z ABS a PET. 
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Obrázek 41 - Sestava cyklonu 

První verze zařízení bubnová odstředivka bylo vyrobeno úspěšně. Všechny 

vyrobené díly byly kompatibilní s podstavcem mixeru, kde se nachází elektromotor  

a ovládání a také se šroubením, kde se nachází ložisko a drážková hřídel. Pro napojení 

hřídele a vnitřního bubnu, je zde hřídel s rozměrem hranolu 6 x 6 mm a s vnitřním 

závitem M4 pro axiální zajištění. Buben je navržen s dírou pro hranol a zajištěn šroubem 

a velkoplošná podložkou. Pro zajištění nálevky k víku pomocí matice M14 je závit na 

nálevce funkční a matice lze našroubovat (obr.50,51,52). 
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Obrázek 42 - Sestava bubnové odstředivky 

 

Obrázek 43 - Vnější buben (uložení ložiska) 
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Obrázek 44 - Víko vnějšího bubnu shora 

 

Obrázek 45 - Víko vnějšího bubnu zespoda 
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Obrázek 46 - Nálevka zajištěná na závit pomocí matice M14 

Po prvním spuštění bubnové odstředivky do provozu, byl buben zatížen 

kapalinou, která vstupuje na odstředění. Po zvýšení otáček na provozní rychlost, se 

rotující buben působením odstředivé síly začal vychylovat ze své osy a dno bubnu 

náporem prasklo (obr.53). Proto se upravila geometrie vnitřního bubnu tak, aby se dno 

dalo podložit kovovým kroužkem a přišroubovat k bubnu čtyřmi šrouby viz výkresy 

sestavy vnitřního bubnu s kroužkem a výrobní výkres kovového kroužku. Po této úpravě 

vnitřní buben odstředivky vydržel napětí při odstřeďování a bubnová odstředivka je 

schopna provozu. 

 

Obrázek 47 - 1. návrh vnitřního bubnu (detail deformace) 
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Experimentální ověření procesních parametrů 

modelovaných zařízení 

Statické směšovače 

Hlavním procesním parametrem pro statické směšovače jsou homogenizační 

účinky. Dají se vyjádřit jako počet elementů nebo jako relativní délka směšovače 

potřebná k dosažení požadované homogenity směsi. Dá se určit chemicky, kdy dojde 

ke zbarvení dvou látek po smíchání a vyhodnocení je vizuální nebo fotoelektrické. Další 

metodou je změřením fyzikálních veličin např. koncentrace nebo teploty. Měření je nutné 

provádět ve více bodech průřezu trubky a v různých vzdálenostech od vstupu složek do 

směšovače. [13] 

Pro vyjádření tlakové ztráty při proudění statickými směšovači je možné použít 

Darcy-Weissbachovu rovnici pro výpočet ztráty při proudění v potrubí (5). [13] 

∆𝑝𝑠1= 𝜆′ ∙
𝐿𝑠1∙�̅�2

𝐷𝑖𝑛∙2
∙ 𝜌𝑣 (5) 

Měřeným parametrem bude tlaková ztráta ∆ps1. Z rovnice (5) si vyjádříme λ‘ a po 

dosazení charakteristické rychlosti 𝑢𝑐ℎ̅̅ ̅̅̅ vztažené k vnitřnímu průměru potrubí získáme 

hodnotu ztrátového součinitele  

𝑢𝑐ℎ̅̅ ̅̅̅ = 𝑉 ∙̇
4

𝜋 ∙ 𝐷𝑖𝑛
2  

𝜆′ =
∆𝑝𝑠1 ∙ 2 ∙ 𝐷𝑖𝑛

𝐿𝑆1 ∙ �̅�2 ∙ 𝜌𝑣
 

 Pro charakteristickou rychlost musíme stanovit Reynoldsovo číslo opět vztaženo 

na vnitřní průměr válcové části cyklonu (6). 

𝑅𝑒 =
�̅�∙𝐷𝑖𝑛∙𝜌𝑣

𝜇𝑣
  (6) 

Určení tlakové ztráty statických směšovačů na hydraulické trati. Pro zapojení do 

hydraulické trati bylo nutné navrhnout spojky s přírubami a hrdlo pro napojení 

diferenčního snímače tlaku, kde se musí zapojit hadice před zařízením a za zařízením 

(obr.48). Těsné spojení mezi přírubami směšovačů a spojkami byl použitý univerzální 

stavební silikon, který byl před smontováním nanesen na těsnící plochy přírub a 

následně byly příruby sešroubovány. Výstup pro diferenční snímač tlaku byla navržena 

hrdla s tloušťkou stěny 5 mm, po vytištění se vyfrézovaly závity do díry hrdel pro 

našroubování hadičníků (obr.51). 
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Obrázek 48 - Schéma zapojení statického směšovače do hydraulické trati 

 

Obrázek 49 - Hydraulická trať 

 

Obrázek 50 - Zapojení 3 statických směšovačů 1 - lopatkami do série pootočených o 120° 
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Obrázek 51 - Zapojení statického směšovače 2 – s mříží 

Měření tlakové ztráty Směšovačů 

Postup měření je následující. Na ovládacím panelu hydraulické trati se postupně 

zvyšoval výkon čerpadla a tím také průtok potrubím a pro jednotlivé průtoky se odečetla 

tlaková ztráta na diferenčním snímači tlaku. 

Měření tlakové ztráty ∆p [bar] pomocí diferenčního snímače tlaku XMD (obr.52) 

Měření objemového průtoku V̇ [m3/h] v potrubí na ovládacím panelu hydraulické trati 

(obr.53) 

 

Obrázek 52 - Diferenční snímač tlaku XMD 
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Obrázek 53 - Ovládací panel hydraulické trati 

 

Naměřené hodnoty: Statický směšovač 1 – s lopatkou 

  V [m3/h] Δp [bar] 

1 7 0,037 

2 8 0,05 

3 9 0,066 

4 10 0,083 

5 11 0,1 

6 12 0,115 

7 13 0,14 
Tabulka 5 naměřené hodnoty pro statický směšovač 1 

Ls1 = 0,2235 mm  – funkční délka směšovače (vzdálenost od první ke třetí lopatce) 

Din = 0,05 mm  – vnitřní průměr potrubí 

µv = 1,2356E-06 m2/s – kinematická viskozita vody pro 12 °C [23] 

ρv = 999,45 kg/m3  – hustota vody pro 12 °C [23] 

Tlaková ztráta v potrubí Δpp před a za směšovačem na délce potrubí od hrdla 

spojky ke směšovači a od konce směšovače k druhému hrdlu je stanovena podle 

následujících vztahů. 

𝜆 =
0,316

√𝑅𝑒
4  
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A tlakovou ztrátu na daném úseku stanovíme pomocí Darcy-Weisbachův vztahu 

Δ𝑝𝑝 = 𝜆 ∙
𝐿 ∙ �̅�2

𝐷𝑖𝑛 ∙ 2
 

  λ [-] Δpp [Pa] 

1 1,60E-06 1,80E-03 

2 1,40E-06 2,10E-03 

3 1,20E-06 2,40E-03 

4 1,10E-06 2,60E-03 

5 1,00E-06 2,90E-03 

6 9,30E-07 3,20E-03 

7 8,60E-07 3,40E-03 
Tabulka 6 - výpočet tlakové ztráty v potrubí pro směšovač 1 

Tlaková třecí ztráta mezi hrdly spojek a začátkem a koncem statického 

směšovače vyšla pro jednotlivé průtoku velmi málo a nebude mít na výsledek vliv. 

Můžeme jí tedy zanedbat. 

Přepočet hodnot na Reynoldsovo číslo Re [-] a ztrátový součinitel λ‘ [-] 

�̅� =
4 ∙ �̇�

𝜋 ∙ 𝐷𝑖𝑛
2  

𝜆′ =
∆𝑝 ∙ 2 ∙ 𝐷𝑣

𝐿𝑆1 ∙ �̅�2 ∙ 𝜌𝑣
 

𝑅𝑒 =
�̅� ∙ 𝐷𝑖𝑛 ∙ 𝜌𝑣

𝜇𝑣
 

  Re [-] λ' [-] 

1 4,0E+07 1,62 

2 4,6E+07 1,68 

3 5,1E+07 1,75 

4 5,7E+07 1,78 

5 6,3E+07 1,78 

6 6,9E+07 1,72 

7 7,4E+07 1,78 
Tabulka 7 - přepočet hodnot pro statický směšovač 1 

Statistické vyhodnocení naměřených hodnot pro směšovač 1 – s lopatkou 

Dle teorie vyplívá, že s vyššími hodnotami Reynoldsova čísla je ztrátový 

součinitel λ‘ konstantní to lze dokázat pomocí homogenizační charakteristiky λ‘ = f(Re), 

kterou je dále možné vyjádřit mocninovou závislostí λ‘ = C ∙ Rec. 

  



56 
 

Konstanta C a exponent c se určí z lineární regrese v logaritmických 

souřadnicích 

log λ‘ = log C + c log Re  

log λ‘ = y  

log Re = x  

m – počet měření 

Směrnice regresní přímky 

𝑐 =
𝑚 ∙ ∑ (𝑥𝑖 ∙ 𝑦𝑖) − (∑ 𝑥𝑖

𝑚
1 )𝑚

1 ∙ (∑ 𝑦𝑖
𝑚
1 )

𝑚 ∙ ∑ 𝑥𝑖
2 − (∑ 𝑥𝑖

𝑚
1 )2𝑚

1

=
7 ∙ 12,91 − 54,23 ∙ 1,66

7 ∙ 420,33 − 54,232
= 2,70985 

Konstanta C 

log 𝐶 = �̅� − 𝑐 ∙ �̅� =
∑ 𝑦𝑖 − 𝑐 ∙ ∑ 𝑥𝑖

𝑚
1

𝑚
1

𝑚
=

1,66 − 2,70985 ∙ 54,23

7
= −0,72218 

Směrodatná odchylka směrnice regresivní přímky 

𝑆𝑐 = √

∑ 𝑦𝑖
2 − [log 𝐶 ∙ ∑ 𝑦𝑖

𝑚
1 + 𝑐 ∙ ∑ (𝑥𝑖 ∙ 𝑦𝑖)𝑚

1 ]𝑚
1

(𝑚 − 2) ∙ [∑ 𝑥𝑖
2 −

(∑ 𝑥𝑖
𝑚
1 )2

𝑚
𝑚
1 ]

 

𝑆𝑐 = √
0,39 − [−0,72218 ∙ 1,66 + 2,70985 ∙ 12,91]

(7 − 2) ∙ [420,33 −
54,232

7 ]
= 0,04572 

𝑡 =
𝑐 − 0

𝑆𝑐
=

2,70985 − 0

0,04572
= 2,70985 

Hodnota studentova rozdělení pro 7 stupňů volnosti z tabulky kritických hodnot 

tn,α je t(m-2);0,025 = 3,1634 

Pokud splňuje předpoklad že |𝑡| < 𝑡(𝑚−2);0,025 je směrnice d = 0, tím pádem λ‘ 

nezávisí na Reynoldsově čísla a můžeme spočítat hodnotu konstanty A, kde platí  

λ‘ = kons. = A 

𝜆′ = 𝐴 =
∑ 𝜆′𝑖

𝑚
1

𝑚
±

𝑆 ∙ 𝑡(𝑚−1);0,025

√𝑚
= 1,730 ±

0,06096 ∙ 2,9687

√7
= 1,730 ± 0,068 

S je směrodatnou odchylkou a t(m-1);0,025 hodnota Studentova rozdělené pro 6 

stupňů volnosti a zvolenou hodnotu významnosti 0,025 
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𝑆 =
√∑ 𝜆′𝑖

2 −
[∑ 𝜆′𝑖

𝑚
1 ]2

𝑚
𝑚
1

𝑚 − 1
= 0,06096 

Závislost ztrátového součinitele směšovače 1 na Reynoldsově čísle je  

λ‘ = 1,730 ± 0,068 

 

Obrázek 54 - Závislost ztrátového součinitele λ' na Reynoldsově čísle pro statický směšovač 2 - s 
lopatkou 

Naměřené hodnoty: Statický směšovač 2 – s mříží 

  V [m3/h] Δp [bar] 

1 2 0,02 

2 3 0,05 

3 4 0,09 

4 5 0,13 

5 6 0,2 

6 7 0,25 

7 8 0,33 
Tabulka 8 - naměřené hodnoty pro statický směšovač 2 

Ls2 = 105 mm  – funkční délka směšovače 

Din = 0,05 mm  – vnitřní průměr potrubí 

µv = 1,2356E-06 m2/s – kinematická viskozita vody pro 12 °C [23] 

ρv = 999,45 kg/m3  – hustota vody pro 12 °C [23] 

Tlaková ztráta v potrubí Δpp před a za směšovačem na délce potrubí od hrdla 

spojky ke směšovači a od konce směšovače k druhému hrdlu je stanovena podle 

následujících vztahů. 
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Součinitel hydrostatického λ tření lze určit dle Blasiova vztahu, uvažujeme hladké 

potrubí v turbulentní oblasti 

𝜆 =
0,316

√𝑅𝑒
4  

A tlakovou ztrátu na daném úseku stanovíme pomocí Darcy-Weisbachův vztahu 

Δ𝑝𝑝 = 𝜆 ∙
𝐿 ∙ �̅�2

𝐷𝑖𝑛 ∙ 2
 

  λ [-] 
Δpp 
[Pa] 

1 5,4E-03 0,51 

2 4,9E-03 1,04 

3 4,6E-03 1,72 

4 4,3E-03 2,54 

5 4,1E-03 3,49 

6 4,0E-03 4,58 

7 3,8E-03 5,78 
Tabulka 9 - výpočet tlakové ztráty v potrubí pro směšovač 2 

Tlaková ztráta třením mezi hrdly spojek a začátkem a koncem statického 

směšovače vyšla pro jednotlivé průtoku velmi málo a nebude mít na výsledek vliv. 

Můžeme jí tedy zanedbat. 

Přepočet hodnot na Reynoldsovo číslo Re [-] a ztrátový součinitel λ‘ [-] 

�̅� =
4 ∙ �̇�

𝜋 ∙ 𝐷𝑖𝑛
2  

𝜆′ =
∆𝑝 ∙ 2 ∙ 𝐷𝑖𝑛

𝐿𝑆2 ∙ �̅�2 ∙ 𝜌𝑣
 

𝑅𝑒 =
�̅� ∙ 𝐷𝑖𝑛 ∙ 𝜌𝑣

𝜇𝑣
 

  Re λ' 

1 1,1E+07 23,81 

2 1,7E+07 26,45 

3 2,3E+07 26,78 

4 2,9E+07 24,76 

5 3,4E+07 26,45 

6 4,0E+07 24,29 

7 4,6E+07 24,55 
Tabulka 10 - přepočet hodnot pro statický směšovač 2 
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Statistické vyhodnocení naměřených hodnot pro směšovač 2 s mříží 

Dle teorie vyplívá, že s vyššími hodnotami Reynoldsova čísla je ztrátový 

součinitel λ‘ konstantní to lze dokázat pomocí homogenizační charakteristiky λ‘ = f(Re), 

kterou je dále možné vyjádřit mocninovou závislostí λ‘ = C ∙ Rec. 

Konstanta C a exponent c se určí z lineární regrese v logaritmických souřadnicích 

log λ‘ = log C + c log Re  

log λ‘ = y  

log Re = x  

m – počet měření 

Pro následující výpočty byly vybrány hodnoty od měření 2 až do měření, kde je 

ustálená hodnota Reynoldova čísla. 

Směrnice regresní přímky 

𝑐 =
𝑚 ∙ ∑ (𝑥𝑖 ∙ 𝑦𝑖) − (∑ 𝑥𝑖

𝑚
1 )𝑚

1 ∙ (∑ 𝑦𝑖
𝑚
1 )

𝑚 ∙ ∑ 𝑥𝑖
2 − (∑ 𝑥𝑖

𝑚
1 )2𝑚

1

=
7 ∙ 72,8 − 51,9 ∙ 9,81

7 ∙ 385,1 − 51,92
= 0,18809 

Konstanta C 

log 𝐶 = �̅� − 𝑐 ∙ �̅� =
∑ 𝑦𝑖 − 𝑐 ∙ ∑ 𝑥𝑖

𝑚
1

𝑚
1

𝑚
=

9,8 − 0,18809 ∙ 51,9

7
= 1,40301 

Směrodatná odchylka směrnice regresivní přímky 

𝑆𝑐 = √

∑ 𝑦𝑖
2 − [log 𝐶 ∙ ∑ 𝑦𝑖

𝑚
1 + 𝑐 ∙ ∑ (𝑥𝑖 ∙ 𝑦𝑖)𝑚

1 ]𝑚
1

(𝑚 − 2) ∙ [∑ 𝑥𝑖
2 −

(∑ 𝑥𝑖
𝑚
1 )2

𝑚
𝑚
1 ]

 

𝑆𝑐 = √
13,7 − [1,40301 ∙ 9,8 + 0,18809 ∙ 72,8]

(7 − 2) ∙ [385,1 −
51,92

7 ]
= 0,04374 

𝑡 =
𝑐 − 0

𝑆𝑐
=

0,18809 − 0

0,04374
= −0,00107 

Hodnota studentova rozdělení pro 7 stupňů volnosti z tabulky kritických hodnot 

tn,α je t(m-2);0,05 = 2,5706 

Pokud splňuje předpoklad že |𝑡| < 𝑡(𝑚−2);0,05 je směrnice d = 0, tímpádem λ‘ 

nezávisí na Reynoldsově čísla a můžeme spočítat hodnotu konstanty A, kde platí  

λ‘ = kons. = A 
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𝜆′ = 𝐴 =
∑ 𝜆′𝑖

𝑚
1

𝑚
±

𝑆 ∙ 𝑡(𝑚−1);0,05

√𝑚
= 25,298 ±

1,22134 ∙ 2,4469

√7
= 25,298 ± 1,129 

S je směrodatnou odchylkou a t(m-1);0,05 hodnota Studentova rozdělené pro 6 

stupňů volnosti a zvolenou hodnotu významnosti 0,05 

𝑆 =
√∑ 𝜆′𝑖

2 −
[∑ 𝜆′𝑖

𝑚
1 ]2

𝑚
𝑚
1

𝑚 − 1
= 1,22134 

Závislost ztrátového součinitele směšovače 1 na Reynoldsově čísle je.  

λ‘ = 25,298 ± 1,129 

 

Obrázek 55 - Závislost ztrátového součinitele λ' na Reynoldsově čísle pro statický směšovač 2 - s mříží 

V porovnání s daty v literatuře máme uvedeny následující hodnoty ztrátového 

součinitele pro různé typy směšovačů a energetického kritéria pro následující 

směšovače [15]. 

Helax  λ‘ = 0,769 

  Π* = 4,25 

Kenics  λ‘= 1,356 

  Π* = 86,79 

Sulzer SMV λ‘= 1,8 

  Π* = 34,9 
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Statický směšovač 1 s lopatkou 

λ‘ = 1,73 

Π∗ =
𝜆′

2
∙ (

𝐿𝑠1

𝐷𝑖𝑛
)

7

3
=

1,730

2
(

0,2235

0,05
)

7

3
= 28,47 

Statický směšovač 2 s mříží 

λ‘ = 25,29 

Π∗ =
𝜆′

2
∙ (

𝐿𝑠2

𝐷𝑖𝑛
)

7

3
=

25,298

2
(

0,105

0,05
)

7

3
= 71,43 

Z porovnání vidíme, že energetická náročnost pro směšovač 1 s lopatkou je  

3 x méně energeticky náročná, než u směšovače Kenics a skoro porovnatelná se 

směšovačem Sulzer SMV. Statický směšovač 2 s mříží se blíží k hodnotám směšovače 

Kenics v porovnání s prvním vytištěným směšovačem je 2,5 x energeticky náročnější. 

Výsledky směšovače s lopatkou, v bakalářské práci pana Bojase jsou λ‘ = 1,757 ± 0,005, 

tato hodnota je v intervalu výsledné hodnoty směšovače vytištěného na 3D tiskárně. [15] 

Z toho vyplívá, že je možné pro experimentální měření využít zařízení vyrobené na 3D 

tiskárně. 

Pro získání základních procesních parametrů směšovače, vyplívá, že je možné 

návrh i výrobu provádět pomocí 3D tisku a materiálu PLA, PET-G tak ABS. Doporučený 

maximální tlak, pro vyrobené díly jsou 2 bary, to bylo vyzkoušeno po změření tlakové 

ztráty, kdy byl uzavřen ventil na odtoku směšovače a tlak v potrubí zvýšen na 2,2 baru. 

Tuto zátěžovou zkoušku příruby, spojky i směšovače vydržely. Nedostatkem pro 

vyrobených dílů, které se dostanou do kontaktu s kapalinou o zvýšeném tlaku je jejich 

pórovitost a propustnost.  Můžeme vidět na (obr.56,57). Červení a šedé díly jsou 

z materiálu PET-G a prostřední díl směšovače, který je bílý je z materiálu PLA. Největší 

únik je zaznamenán v napojení těla spojky a hrdla pro hadičník (obr.58). Zde začala 

unikat voda během pokusu jako první. Těsnost mezi závitem a hadičníkem byla však 

dostatečná a nebylo zpozorován únik kapaliny. Dále můžeme pozorovat, že se kapičky 

vody začínají vytvářet převážně na skoro neznatelné deformaci podél pláště, která 

vznikla nepřesností tisku. Tato chyba vznikla, když tryska tiskárny uzavře geometrii 

kruhu pro vytištění stěny. Pro experiment se statickým směšovačem 2 s mříží jsme za 

jeho dobu provozu nezpozorovali žádný únik kapaliny na povrchu válcové částic ani ve 

spojích přírub. 
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Obrázek 56 - Statický směšovač 1 s lopatkou z PET-G 

 

Obrázek 57 - Statický směšovač 1 s lopatkou z PLA 

 

Obrázek 58 - Spojka pro směšovač z PET-G 
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Cyklon 

Základním parametrem pro cyklon je jeho celková odlučivost ta lze stanovit 

vztahem (7), který nám vyjadřuje podíl hmotnosti všech zachycených částic 

ku hmotnosti vstupujících částic. [13]  

𝜑 =
�̇�𝑠𝑘

�̇�𝑠𝑙
  (7) 

 Celková odlučivost závisí na geometrii cyklonu. Proto je zaveden kritický průměr 

částic D50, tyto částice jsou odloučeny s 50 % pravděpodobností a můžeme ho vyjádřit 

vztahem (8), kde máme zavedeny geometrické parametry cyklonu S1, H0, Dc, dp, Rs 

(obr.17). Další vstupní hodnoty jsou u1, což je rychlost proudícího vzduchu do cyklonu, 

vlastnosti tekutiny a částic ρs, ρ, μ. Korekční empirický koeficient α a exponent n, 

můžeme stanovit z rovnic v odborné literatuře, nebo odvodit na základě provedeného 

experimentu. [13] 

𝐷50 =
3

√𝜋
∙ √

𝑆1∙𝜇

𝐻0∙(𝜌𝑠−𝜌)∙𝑢1
∙

𝛼∙𝐷𝑐

2∙𝑅𝑠
∙ (

𝑑𝑝

𝐷𝑐
)

𝑛

  (8) 

 Měřeným parametrem bude tlaková ztráta ∆p. Tu můžeme vyjádřit z rovnice pro 

ztrátu místními odpory (9), kde �̅�𝑐ℎvyjadřuje charakteristickou rychlost vztaženou na 

vnitřní průměr válcové části cyklonu Dv a vyjádříme ji vztahem (10). 

∆𝑝 =
𝜁∙�̅�𝑐ℎ

2 ∙𝜌𝑎

2
  (9) 

𝑢𝑐ℎ̅̅ ̅̅̅ = 𝑉 ∙̇
4

𝜋∙𝐷𝑣
2  (10) 

 Pro charakteristickou rychlost musíme stanovit Reynoldsovo číslo opět vztaženo 

na vnitřní průměr válcové části cyklonu (11). 

𝑅𝑒 =
�̅�𝑐ℎ∙𝐷𝑣∙𝜌𝑎

𝜇𝑎
  (11) 

Určení tlakové ztráty cyklonu na vzduchové trati. Pro zapojení cyklonu do tratě 

bylo nutné navrhnout spojky s přírubami, které jsou rovněž vytištěny na 3D tiskárně. Ve 

spojkách je možné zapojit snímač tlaku a průtokoměr. (obr.59,60) Pro návrh spojek byl 

zde využit systém oddělené příruby, která se na válcovou část spojky přilepí. 
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Měření tlakové ztráty cyklonu 

První měřená hodnota byla vždy rychlost proudění vzduchu na výstupu 

z cyklonu. Pomocí ovládání ventilátoru jsme si postupně nastavovaly rychlosti proudění 

vzduchu pomocí Prandtlovy sondy od 20 m/s až do 45 m/s. Pro jednotlivé rychlosti jsme 

změřili tlakovou ztrátu cyklonu, která je rozdílem atmosférického tlaku a tlaku na horním 

výstupu z cyklonu. 

Měření tlakových ztrát ∆p [Pa] pomocí zařízení Almemo 2590 (obr.61) 

Měření rychlosti proudění vzduchu u [m/s] pomocí Prandtlovy sondy a Almemo 2590 

(obr.60)

 

Obrázek 59 - Schéma zapojení cyklonu do vzduchové trati 

 

Obrázek 60 - zapojení cyklonu do vzduchové trati 
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Obrázek 61 - Almemo 2590 

Naměřené hodnoty 

  u [m/s] Δp [Pa] 

1 20 255 

2 25 420 

3 30 630 

4 35 950 

5 40 1150 

6 45 1460 
Tabulka 11 - naměřené hodnoty pro Cyklon 

rc = 0,021 m   – poloměr výstupu z cyklonu  

Dv = 0,092 m   – vnitřní průměr válcové části cyklonu 

µa = 1,51E-05 m2/s  – kinematická viskozita vzduchu pro 20 °C  

ρa = 1,2047 kg/m3  – hustota vzduchu pro 20 °C  

Přepočet hodnot na Reynoldsovo číslo Re [-] a ztrátový součinitel ζ [-] 

�̇� = 𝑢 ∙ 𝑟𝑐
2 ∙ 𝜋 

𝑢𝑐ℎ̅̅ ̅̅̅ = 𝑉 ∙̇
4

𝜋 ∙ 𝐷𝑣
2 

𝜁 =
∆𝑝 ∙ 2

�̅�𝑐ℎ
2 ∙ 𝜌𝑎

 

𝑅𝑒 =
�̅�𝑐ℎ ∙ 𝐷𝑣 ∙ 𝜌𝑎

𝜇𝑠
 

  

 



66 
 

  Re [-] ζ [-] 

1 4,35E+04 12,13 

2 5,43E+04 12,79 

3 6,52E+04 13,32 

4 7,61E+04 14,76 

5 8,69E+04 13,68 

6 9,78E+04 13,72 
Tabulka 12 - přepočet hodnot pro cyklon 

Statistické vyhodnocení naměřených hodnot pro směšovač 1 

Dle teorie vyplívá, že s vyššími hodnotami Reynoldsova čísla je ztrátový 

součinitel ζ konstantní to lze dokázat pomocí homogenizační charakteristiky ζ = f(Re), 

kterou je dále možné vyjádřit mocninovou závislostí ζ = C ∙ Rec. 

Konstanta C a exponent c se určí z lineární regrese v logaritmických souřadnicích 

log ζ = log C + c log Re  

log ζ = y  

log Re = x  

m – počet měření 

Směrnice regresní přímky 

𝑐 =
𝑚 ∙ ∑ (𝑥𝑖 ∙ 𝑦𝑖) − (∑ 𝑥𝑖

𝑚
1 )𝑚

1 ∙ (∑ 𝑦𝑖
𝑚
1 )

𝑚 ∙ ∑ 𝑥𝑖
2 − (∑ 𝑥𝑖

𝑚
1 )2𝑚

1

=
6 ∙ 32,67 − 28,99 ∙ 6,75

6 ∙ 140,24 − 28,992
= 0,17426 

Konstanta C 

log 𝐶 = �̅� − 𝑐 ∙ �̅� =
∑ 𝑦𝑖 − 𝑐 ∙ ∑ 𝑥𝑖

𝑚
1

𝑚
1

𝑚
=

6,75 − 0,17426 ∙ 28,99

6
= 0,28404 

Směrodatná odchylka směrnice regresivní přímky 

𝑆𝑐 = √

∑ 𝑦𝑖
2 − [log 𝐶 ∙ ∑ 𝑦𝑖

𝑚
1 + 𝑐 ∙ ∑ (𝑥𝑖 ∙ 𝑦𝑖)𝑚

1 ]𝑚
1

(𝑚 − 2) ∙ [∑ 𝑥𝑖
2 −

(∑ 𝑥𝑖
𝑚
1 )2

𝑚
𝑚
1 ]

 

𝑆𝑐 = √
7,61 − [0,28404 ∙ 6,75 + 0,17426 ∙ 32,67]

(6 − 2) ∙ [140,24 −
28,992

6 ]
= 0,06814 

𝑡 =
𝑐 − 0

𝑆𝑐
=

0,17426 − 0

0,068142
= 2,55730 

Hodnota studentova rozdělení pro 6 stupňů volnosti z tabulky kritických hodnot tn,α je 

t(m-2);0,05 = 2,7764 
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Pokud splňuje předpoklad že |𝑡| < 𝑡(𝑚−2);0,05 je směrnice d = 0, tím pádem ζ 

nezávisí na Reynoldsově čísla a můžeme spočítat hodnotu konstanty A, kde platí  

ζ = kons. = A 

ζ = 𝐴 =
∑ ζ𝑖

𝑚
1

𝑚
±

𝑆 ∙ 𝑡(𝑚−1);0,05

√𝑚
= 1,730 ±

0,89587 ∙ 2,5706

√6
= 13,398 ± 0,940 

S je směrodatnou odchylkou a t(m-1);0,025 hodnota Studentova rozdělené pro 6 

stupňů volnosti a zvolenou hodnotu významnosti 0,05 

𝑆 =
√∑ ζ𝑖

2 −
[∑ ζ𝑖

𝑚
1 ]2

𝑚
𝑚
1

𝑚 − 1
= 0,89587 

Závislost ztrátového součinitele směšovače 1 na Reynoldsově čísle je  

ζ = 13,4 ± 0,94 

 

Obrázek 62 - Závislost ztrátového součinitele ζ na Reynoldsově čísle pro cyklon 

Pro porovnání výsledků si vezmeme dva cyklony. Prvním je cyklon T3/315 od 

výrobce ZVVZ Milevsko [18], pro který je dán ztrátový součinitel ζT3/315 = 10. Druhým 

cyklonem je Cyklon D630 od firmy Vzduchotechnika Chrastava slouží na separaci částic 

[24] ze specifikací tohoto cyklonu stanovíme přibližný ztrátový součinitel. Výrobce udává 

změřenou tlakovou ztrátu ∆pD630 = 175 Pa při objemovém průtoku �̇� = 3000 m3/h. Nyní 

můžeme pomocí rovnice (9) vypočítat, že ztrátový součinitel pro tento cyklon je  

ζd630 = 40. Geometrie těchto cyklonu je podobná, kdy pro cyklon z 3D tiskárny vychází 

poměr průměru na výstupu ku průměru válcové části na 2,2 pro cyklon D630 je daný 
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poměr 2,5. Vychází nám z toho, že by nově navržený cyklon mohl splňovat předpoklady 

na funkčnost.  

Zapojené zařízení na vzduchové trati je smontováno pouze pomocí šroubů bez 

použití těsnění. Nedochází nikde k žádným znatelným únikům vzduchu mezi přírubami 

a všechny spoje se zdají byt dostatečně těsné. Vytištění cyklonu na 3D tiskárně 

z materiálu plastu je dostačující pro plně funkční zařízení. Jediným nedostatkem 

cyklonu, který je patrný je příliš velký průměr kruhového vstupu pro vzduch s prachovými 

částicemi. Vstup je přímo namířen do přepadové trubky a nemusí tím pádem docházet 

k vytvoření dostatečného víru k odloučení částic ze vzduchu.   

Bubnová odstředivka 

Hlavní provozní parametry pro usazovací bubnovou polokontinuální odstředivku 

je výkonost [m3/h], obsah pevných suspendovaných částic [obj.%], rozměr částic [µm]  

a dělící faktor Fr. [13] 

Nejdříve si změříme na laserovém analyzátoru velikost částic, které se vyskytují 

ve suspenzi, která přijde na odstředění. Dále naplníme vnitřní buben vodou a změříme 

otáčky, za kterých bude pokus prováděn. Pro určení otáček vnitřního bubnu je použitý 

frekvenční snímač. Vylijeme kapalinu z odstředivky a spustíme zařízení na naměřené 

otáčky. Pro stanovení průtoku do odstředivky použijeme odměrný válec a stopky. Stopky 

jsou spuštěny, jakmile začneme nalévat suspenzi do vnitřního bubnu. Stopnutí času 

nastane, když z hrdla H2 vyteče do kádinky odstředěná suspenze. Z těchto hodnot jsme 

schopni stanovit objemový průtok. Odstředěná kapalina je opět změřena na laserovém 

analyzátoru. 

Měření otáček bubnové odstředivky pomocí Almemo 2290-8 a frekvenčního snímače  

n = 450 ot/min 

Distribučního rozložení velikosti odloučených částic probíhalo na laserovém 

analyzátoru FRITSCH ANALYSSETE COMPACT A22. Porovnání velikosti částic před 

a po odstředění v kapalině je v grafu na (obr.63), kde máme modrou křivkou naznačený 

stav před odstředěním a černou křivkou po odstředění. Naměřená data a jejich 

vypracování pro suspenzi před odstředěním jsou v příloze (1) a po odstředění v  

příloze (2). 

Na bubnové odstředivce se podařilo odstranit ze suspenze všechny částice, 

které mají průměr větší něž 20 µm (obr.63). 
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Obrázek 63 - Porovnání velikosti částic před odstředěním a po odstředění tekutiny (modrá křivka 
znázorňuje stav před odstředěním a černá po odstředění) 

Návrhové výpočty  

Lb = 0,076 m  – délka bubnu 

R1 = 0,027 m   – poloměr vstupního otvoru  

R2v = 0,041 m   – vnitřní poloměr bubnu 

ρb = 2450 m3/kg  – hustota částic bentonitu [24] 

ρv = 998,2 m3/kg  – hustota vody pro 20 °C [23] 

µdv = 0,0010005 Pa∙s – dynamická viskozita vody pro 20 °C [23] 

V̇o = 3,33e-5 m3/s  – objemový průtok na vstupu do odstředivky 

Pro následující výpočty uvažujeme, že doma sedimentace se rovná době 

zdržení.  

tsed = tz 

Doba zdržení je vyjádřena v rovnici (12) vychází z objemu bubnu a objemového 

průtoku.  

𝑡𝑧 =
𝜋∙𝐿𝑏∙(𝑅2𝑣

2 −𝑅1
2)

�̇�𝑜
 (12) 

𝑡𝑧 =
𝜋 ∙ 0,076 ∙ (0,0412 − 0,0272)

3,33 ∙ 10−5
= 6,82 𝑠 

Doba usazování v bubnové odstředivce pro Steckesovu oblast je stanovena 

podle vztahu (13) odtud můžeme vyjádřit minimální velikost částice pro odlučování [13] 

𝑡𝑧 =
18∙𝜇𝑑𝑣

𝐷2∙(𝜌𝑏−𝜌𝑣)∙𝜔2 ∙ ln (
𝑅2𝑣

𝑅1
)  (13) 
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𝐷𝑚𝑖𝑛 = √
18 ∙ 𝜇𝑑𝑣

𝑡𝑧 ∙ (𝜌𝑏 − 𝜌𝑣) ∙ 𝜔2
∙ ln (

𝑅2𝑣

𝑅1
) 

𝐷𝑚𝑖𝑛 = √

18 ∙ 0,0010005

6,82 ∙ (2450 − 998,2) ∙ (2 ∙ 𝜋 ∙
450
60

)
2 ∙ ln (

0,041

0,027
) = 18,1 µ𝑚 

Pro suspenzi, kterou tvoří směs vody a pevných částic bentonitu jsme ověřili, že 

bubnová odstředivka je funkční a je schopna při otáčkách n = 450 ot/min, průtoku  

V̇o = 3,33e-5 m3/s odstředit většinu částic bentonitu, které jsou větší, než 20 µm. 

Z návrhového výpočtu nám vyšla minimální velikost částice pro odlučování na 18 µm. 

Ověřili jsme tedy podle teorie, že výsledek je platný a bubnová odstředivka je schopna 

provozu. 

 

Obrázek 64 – Příprava bubnové odstředivky před experimentem 
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Závěr 

Cílem práce je navrhnout a vytisknout čtyři zařízení a následně je v laboratoři 

otestovat, jestli plní svou funkci a celkově zhodnotit, s jakými nedostatky se při tomto 

způsobu výroby setkáváme. 

Při experimentálním měření je stanovena tlaková ztráta na obou směšovačích  

a dále vypočten ztrátový součinitel λ‘. Následně se změřila tlaková ztráta na cyklonu  

a vypočten ztrátový součinitel ζ. U všech tří zařízení, jsou ztrátové součinitele 

vyhodnoceny na základě dat v literatuře. Pro bubnovou odstředivku je pomocí 

experimentu ověřena odlučivost za daných otáček a také teoreticky stanoven minimální 

průměr částic odstřeďované suspenze vody a bentonitu pro vyrobené zařízení. Všechna 

zařízení při experimentálním měření obstála a splnila svoji funkci. 

Pro stroje, části strojů a jednotlivé díly je nutné uvažovat o tom s jakou látkou se 

dostanou do kontaktu. Pokud se jedná o kapalinu, která působí pod tlakem na plochy 

vytištěných dílů z materiálů PLA a PET-G, tak dochází díky poréznosti materiálu 

k průsaku daným dílem. Pro materiál ABS však k průsaku nedochází. Všechny použité 

materiály jsou vhodné pro zařízení pracující s pevnými částicemi a plyny, pokud to 

chemická odolnost materiálů dovoluje. Materiál PET-G může jako jediný přijít do 

kontaktu s potravinou bez kontaminace. Je odolný vůči kyselinám a rozpouštědlům. Ke 

zlepšení pevnostních vlastností dílů je vhodné tangenciální napojení geometrie, která je 

u konvenčního způsobu výroby dílů finančně náročnější. U 3D tisku je naopak žádoucí. 

Náročnost tisku se nemění a je vhodné toto napojení využít, pokud se chceme vyvarovat 

tisknutí podpěr které jsou někdy nutné pro plochy rovnoběžné s tiskovou rovinou. Na 

utěsnění spojů mezi díly na hydraulické trati se osvědčil stavební silikon. Spojení mezi 

díly pomocí přírub je velmi spolehlivé a pevné. Pro statický směšovač 1 vyrobený z  

PET-G a pro navržené spojky se využil systém, kdy se jedna z přírub vytiskla zvlášť a 

následně se přilepila lepidlem na plasty. Tím se ušetřil materiál, protože tiskárna nemusí 

tisknout podpěry. U této konstrukce v porovnání s tiskem v kusem nebyl pozorován 

žádný nedostatek. Tisk závitu pro kovové matice proběhl úspěšně a je tedy možné tuto 

kombinaci při dalším návrhu využít. U dílu spojka pro statické směšovače je vytvořeno 

hrdlo s dírou pro následné vyfrézování závitu. Pokud je tloušťka stěny hrdla minimálně 

5 mm je možné závit vyfrézovat bez větších problémů. Minimální tloušťka stěny u všech 

dílů do 200 mm je 4 mm. Po zhodnocení se zdá tento rozměr dostatečný jak na potrubí, 

skořepiny, či příruby pro díly, které nejsou vystaveny tlaku od kapaliny. Pro budoucí 

návrhy je tedy doporučeno pro velikost dílů do 200 mm použít tloušťku stěny 4 mm jako 

prvotní odhad. Je však nutné uvažovat, jak hodně a jakým způsobem bude daný díl 
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namáhán a pro tyto případy je nutné dopočítat bezpečnostní koeficient. Příruby o tlouště 

10 mm na statických směšovačích jsou dostatečné a pro budoucí návrhy hydraulických 

tratí vyhovující. Z návrhu vnitřního bubnu odstředivky vyplívá, že části, které jsou nejvíce 

mechanicky namáhány a nemusely by napětí unést je ideální kombinace kovového dílu 

jako základny a následné přimontování specifické geometrie z plastu. 
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1) Příloha naměřená data bentonit před odstřeďováním 

 

 

 

Meas.No. 2 Date 01-29-2020 Time 08:26 Operator prof. Jirout ID 12118 Serial No. 12118

Bentonit

Measuring Range 0.31 [µm]  -  300.74 [µm] Pump 100[rpm]
Resolution 62 Channels    (17 mm / 114 mm ) Stirrer 3[rpm]
Absorption 9.00 [%] Ultrasonic 100
Measurement Duration 3 [Scans]

Modell Independant

Fraunhofer Calculation selected.

Interpolation Values...     C:\Program Files\a22___32\fritsch\HIMNT_1.FPS
****** %  <= 0.050 µm 2.7 %  <= 1.000 µm 9.6 %  <= 2.000 µm
17.8 %  <= 3.000 µm 25.5 %  <= 4.000 µm 32.2 %  <= 5.000 µm
55.7 %  <= 10.000 µm 81.3 %  <= 20.000 µm 99.8 %  <= 50.000 µm

100.0 %  <= 100.000 µm 100.0 %  <= 200.000 µm ****** %  <= 300.000 µm

Interpolation Values...     C:\Program Files\a22___32\fritsch\10_90.FPV
10.0 %  <= 2.052 µm 20.0 %  <= 3.276 µm 30.0 %  <= 4.660 µm
40.0 %  <= 6.374 µm 50.0 %  <= 8.527 µm 65.0 %  <= 12.889 µm
70.0 %  <= 14.754 µm 80.0 %  <= 19.325 µm 90.0 %  <= 26.127 µm

100.0 %  <= 54.011 µm

Mean Values...
D43 = 11.63 µm D42 = 7.29 µm D41 = 4.37 µm D40 = 2.78 µm
D32 = 4.57 µm D31 = 2.68 µm D30 = 1.73 µm
D21 = 1.57 µm D20 = 1.06 µm
D10 = 2.05 µm

Statistical Means...
Arithmetic Mean Diameter 11.629 µm Variance 98.025 µm²
Geometric Mean Diameter 7.765 µm Mean Squre Deviation 9.901 µm
Quadratic Square Mean Diameter 15.241 µm Average Deviation 7.832 µm
Harmonic Mean Diameter 4.572 µm Coefficiant of Variation 85.138 %

Statistical Modes...
Skewness 1.231 Mode 14.959 µm
Curtosis 1.124 Median 8.516 µm
Span 2.821 Mean/Median Ratio 1.366
Uniformity .88

Specific Surface Area 13123.12 cm²/cm³
Density 1. g/cc
Form Factor 1. g/cc
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2) Příloha naměřená data bentonit po odstřeďování 

 

Meas.No. 3 Date 01-29-2020 Time 08:37 Operator prof. Jirout ID 12118 Serial No. 12118

Bentonit po odstredovani

Measuring Range 0.31 [µm]  -  300.74 [µm] Pump 100[rpm]
Resolution 62 Channels    (17 mm / 114 mm ) Stirrer 3[rpm]
Absorption 15.00 [%] Ultrasonic 100
Measurement Duration 3 [Scans]

Modell Independant

Fraunhofer Calculation selected.

Interpolation Values...     C:\Program Files\a22___32\fritsch\HIMNT_1.FPS
****** %  <= 0.050 µm 4.4 %  <= 1.000 µm 16.3 %  <= 2.000 µm
30.3 %  <= 3.000 µm 43.1 %  <= 4.000 µm 54.1 %  <= 5.000 µm
86.9 %  <= 10.000 µm 99.7 %  <= 20.000 µm 100.0 %  <= 50.000 µm

100.0 %  <= 100.000 µm 100.0 %  <= 200.000 µm ****** %  <= 300.000 µm

Interpolation Values...     C:\Program Files\a22___32\fritsch\10_90.FPV
10.0 %  <= 1.515 µm 20.0 %  <= 2.263 µm 30.0 %  <= 2.980 µm
40.0 %  <= 3.745 µm 50.0 %  <= 4.604 µm 65.0 %  <= 6.181 µm
70.0 %  <= 6.824 µm 80.0 %  <= 8.429 µm 90.0 %  <= 10.961 µm

100.0 %  <= 22.246 µm

Mean Values...
D43 = 5.53 µm D42 = 4.11 µm D41 = 2.89 µm D40 = 2.04 µm
D32 = 3.06 µm D31 = 2.09 µm D30 = 1.46 µm
D21 = 1.42 µm D20 = 1.01 µm
D10 = 1.51 µm

Statistical Means...
Arithmetic Mean Diameter 5.535 µm Variance 14.87 µm²
Geometric Mean Diameter 4.271 µm Mean Squre Deviation 3.856 µm
Quadratic Square Mean Diameter 6.734 µm Average Deviation 3.015 µm
Harmonic Mean Diameter 3.057 µm Coefficiant of Variation 69.673 %

Statistical Modes...
Skewness 1.152 Mode 5.626 µm
Curtosis 1.198 Median 4.6 µm
Span 2.048 Mean/Median Ratio 1.203
Uniformity .64

Specific Surface Area 19626.42 cm²/cm³
Density 1. g/cc
Form Factor 1. g/cc


