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Anotace: Tato práce se zabývá experimentálním měřením schopnosti 

vyloupnutí slunečnicového semene v simulovaném prostředí 

impaktního loupacího stroje v závislosti na orientaci semene při 

nárazu, kdy je náraz snímán vysokorychlostní kamerou 

a následně vyhodnocen. V první části se práce zabývá 

fyzikálními vlastnostmi semen a rešerší průmyslových 

loupacích strojů. V druhé části práce je proveden návrh 

experimentálního zařízení a popsáno a vyhodnoceno samotné 

experimentální měření. 

 

Abstract: This work deals with experimental measurement of the ability 

to hull sunflower seed in the simulated environment of an 

impact hulling machine depending on the orientation of the seed 

at impact. The impact is captured by a high-speed camera and 

then evaluated. The first part deals with the physical properties 

of seeds and research of industrial hulling machines. In the 

second part of the study, the design of experimental equipment 

is performed and the experimental measurement itself is 

described and evaluated.  
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1 Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá experimentálním měřením schopnosti vyloupnutí 

slunečnicového semena v simulovaném prostředí impaktního loupacího stroje v závislosti 

na orientaci semena při nárazu. Pro přiblížení aktuálního trendu v loupání olejnatých semen 

v průmyslu, jsou prozkoumány metody loupání, zejména slunečnicových semen. Při 

impaktním loupání olejnatých semen má nastavení parametrů loupacího stroje velký vliv na 

výslednou účinnost procesu. Tato práce, za použití experimentálního zařízení, přispívá 

k identifikaci ideálního nastavení parametrů loupacího stroje za účelem zvýšení účinnosti 

procesu loupání. Práce probíhá ve spolupráci s firmou Farmet a.s. a za podpory grantu 

Studentské grantové soutěže ČVUT SGS20/114/OHK2/2T/12 Zkoumání kvalitativních 

parametrů loupání olejnatých semen. 

 

Cíle práce 

Cílem práce je provedení průmyslové a patentové rešerše strojů používaných pro 

loupání olejnatých semen, vytvoření rešerše vědeckých článků zabývající se tématem 

experimentálního měření veličin k porušení slupky semen. Na základě provedeného 

průzkumu patentů a používaných průmyslových strojů na loupání semen bude proveden 

návrh experimentálního stanoviště pro zkoumání kvality loupání olejnatých semen formou 

nárazu. Na základě požadované dopadové rychlosti semena budou provedeny základní 

návrhové výpočty. Pomocí CAD systému Autodesk Inventor 2020 bude vytvořena 

kompletní 3D sestava experimentálního stanoviště. Po návrhu stanoviště bude následovat 

realizace stanoviště za pomoci firmy Farmet a.s. Bude provedeno měření schopnosti 

vyloupnutí slunečnicového semena v simulovaném prostředí impaktního loupacího stroje 

v závislosti na orientaci semena při nárazu. Pro experiment budou použity merkantilní 

slunečnicová semena zaslaná firmou Farmet a.s. Bude popsána metodika a průběh 

experimentu. Ze získaných dat z experimentu budou vyhodnoceny energetické poměry při 

nárazu v závislosti na orientaci dopadu semen. 
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2 Přehled problematiky 

Mezi semena olejnin se řadí řada plodin například bavlník, sója luštinatá, len setý, 

řepka olejka, podzemnice olejná, slunečnice roční aj. Semena těchto plodin se vyznačuje 

svými specifickými vlastnostmi. Rozlišujeme je dle vzhledu, fyzikálních vlastností a také 

dle účelu. Semena jsou šlechtěna pro různé účely. Například pro krmný průmysl, 

potravinářský průmysl aj. Každé semeno obsahuje dvě hlavní části, které ho charakterizují, 

slupku a jádro. Při lisování semen v nevyloupnutém stavu, přítomnost slupky způsobuje 

určité nevýhody. Například snížení množství vytěžovaného oleje ze semen, opotřebovávání 

nástrojů používaných pro lisování aj. [1; 2] 

 

2.1 Technologie zpracování olejnin loupáním 

Technologie loupání olejnatých semen se používá zejména pro slunečnicová semena 

a sójové boby. Loupání semen se zařazuje do procesu mechanického lisování oleje ze semen 

jako přípravný proces semen pro zvýšení efektivity následného zpracování. Tento proces má 

vliv na kvalitu výsledných produktů (oleje, výlisky nebo extrudáty). Optimální rychlost 

výkrmu hospodářských zvířat je zajištěna používáním krmiva s vysokým obsahem bílkovin 

a minimem vlákniny. Slupky u slunečnicových semen obsahují velké množství vlákniny. 

Separací slupky od jádra dojde k výraznému poklesu vlákniny ve výliscích a zvýšení 

výtěžnosti oleje ze semen. [1; 2] 

 

2.2 Rešerše odborných studií 

Slunečnicová semena jsou čtvrtým největším zdrojem slunečnicového oleje na světě. 

Semena lze popsat třemi hlavními parametry-kulovitostí, poměrným průměrem a rozměry 

semen. Je vhodné semena roztřídit dle velikosti, díky čemu můžeme dosáhnou větší 

výtěžnosti loupání, upravením parametrů technologie zpracování. Obr. 1 znázorňuje 

slunečnicové semeno ve třech rovinách. Plnou čarou je vyznačen obvod slupky 

a přerušovanou čarou je znázorněno jádro. Velkými písmeny jsou popsány rozměry slupky 

a malými písmeny jsou popsány rozměry jádra-délka (L), výška (T) a šířka (W). [3; 4] 



 

 Experimentální měření simulující impaktní loupání semen slunečnice  3 

 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

ÚSTAV 

KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 

 

 

Obr. 1: Schéma slunečnicového semena [3] 

Obr. 2 popisuje rozdělení semen do tří hlavních velikostí (Large, Medium, 

Small / Velké, Střední, Malé) a jedné vedlejší skupiny (Ungraded). 

 

Obr. 2: Rozdělení semen do kategorií [3] 

 

Slupka plní funkci ochrany jádra a její povrch je porézní se schopností absorbovat 

vlhkost. Vlivem vstřebávání vlhkosti se zvyšuje pórovitost a statický odpor semena. Slupka 

je tvořena z nestravitelné a nerozpustné vlákniny. Jádro je měkké, obsahuje bílkovina a tuky. 
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Obr. 4: Závislost síly na deformaci celistvého semena jako funkce relativní vlhkosti 

při zatěžování (zleva Vodorovné zatěžování, Svislé zatěžování) [5] 

Následující obrázky jsou převzaté ze studie [5]. Obr. 3 je schéma zatěžování semen 

rychlostí 1 mm/s ve vodorovné a svislé poloze. 

 

Obr. 3: Schéma zatěžování semena a) Vodorovné b) Svislé [5] 
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Obr. 6: Závislost síly potřebné k porušení na relativní vlhkosti slupky a jádra semena 

(plná čára vodorovné zatěžování, čerchovaná svislé zatěžování) [5] 

Obr. 5: Závislost síly na deformaci jádra jako funkce relativní vlhkosti při zatěžování 

(zleva Vodorovné zatěžování, Svislé zatěžování) [5] 
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Obr. 7: Závislost deformace na relativní vlhkosti slupky a jádra semena (plná čára 

vodorovné zatěžování, čerchovaná svislé zatěžování) [5] 

Z  Obr. 6 je evidentní, že potřebná síla pro porušení slupky semena se mění 

s jeho relativní vlhkostí v závislosti na směru zatěžující síly. Také zjišťujeme, že s rostoucí 

relativní vlhkostí semena klesá potřebná síla pro vyloupnutí semena. [5] 

Studie [5]zkoumala chování semen při deformaci ve dvou směrech znázorněných na 

Obr. 3. Cílem této bakalářské práce je nasimulovat dopad semena ve všech třech zvolených 

směrech na nepohyblivou překážku (dopadovou desku), jako je tomu při procesu impaktního 

loupání v průmyslových strojích. Prozkoumáním chování semena při jednotlivých směrech 

dopadu (podélně, na hran a na plocha) muže mít přínos pro vývoj konstrukcí loupacích 

strojů, případně jejich optimální nastavení 
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2.3 Průmyslová rešerše 

V současnosti na trhu převažují stroje založené na mechanickém způsobu separace. 

Využívají se však i nestandartní metody například separace v lázní tekutého dusíku nebo 

ultrazvuková separace. 

 

Farmet a.s. 

Farmet a.s. patří mezí přední české výrobce zemědělských strojů, do kterých spadá 

i tato technologie zpracování semen. 

 

FH 2000 

Zařízení na Obr. 8 je určeno pro loupání semen slunečnice a sóji. Zařízení pohání 

motor s regulací otáčet díky čemu lze dosáhnout efektivního procesu za vzniku minima 

prachových částic. Do horního otvoru se přivádí semena a vlivem otáčení rotoru jsou semena 

vrhána na stator a vlivem dopadu dochází k rozloupnutí. [6] 

 

Obr. 8: Stroj FH 2000 [6] 

 

Obr. 9:  Stroj FH 2000 pohled na spodní část [6] 
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JK Machinery, s.r.o. 

JK Machinery patří společně se společností Farmet a.s. mezi přední české výrobce 

průmyslových loupacích strojů. 

 

JHI 05 

Jedná se o nárazovou loupačku určenou především pro slunečnicová semena, lze 

použít pro loupání dalších olejnin jako je například konopí, sója, řepka, piniové oříšky atd. 

Zařízení opět pracuje na principu rotoru a statoru. Pro různé druhy olejniny jsou určeny 

speciální dopadové kotouče. Zařízení je poháněno motorem s frekvenčním měničem pro 

plynulou regulaci otáček za chodu. Obrázek zařízení je na Obr. 10. [7] 

 

Obr. 10: Zařízení JHI 05 [7] 
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Společnost vyrábí další čtyři druhy loupaček, které se ovšem nehodí pro loupání 

slunečnicových semen. Obrázky dalších druhů loupacích strojů na Obr. 11. 

 

Obr. 11: Druhy vyráběných loupaček společností JK Machinery, s.r.o. [7] 

Forsbergs, Inc. 

Nárazová loupačka model 15 D 

Zařízení na Obr. 12 je určeno pro loupání slunečnicových semen. Princip loupání je 

založen na principu statorového a rotorového kola. Vyloupaná semena putují do cyklonu, 

který odděluje jádra od slupek. [8] 

 
Obr. 12 Stroj 15 D [8] 
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Obr. 13: Hlavní části stroje 15 D [8] 

Akyurek technology 

Nárazová loupačka ID- 900  

Zařízení na Obr. 14 je opět založeno na principu statoru a rotoru. Motor jednotky je 

uložen mimo osu rotace rotoru. Horní přiváděcí trubkou je zajištěn přívod semen a následný 

odvod materiálu je realizován spodní dírou. [9] 

 

Obr. 14: Zařízení ID-900 společnosti Akyurek [9] 
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F.H. SCHULE Mühlenbau GmbH  

Odstředivá loupačka FKS 500 

Společnost nabízí odstředivou loupací jednotku navrženou pro nejefektivnější loupání 

s nejnižším podílem rozdrcených jader při procesu viz Obr. 15. Stoj disponuje opět motorem 

s frekvenčním měniče. A pracuje na principu a rotoru. [10] 

 

Obr. 15: Schéma zařízení FKS 500 [10] 
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Bühler 

Společnost nabízí řadu procesních strojů. Stroje učené pro slunečnicová semena jsou 

DOSB viz Obr. 16, MHSA viz Obr. 18 a DGBB viz Obr. 19. Zařízení typu DSB a MHSA 

mají osu rotace vertikální a jsou založena na principu rotoru a statoru. Zařízení typu 

DGBA má osu rotace v horizontální poloze a loupání probíhá opět vrháním semen proti 

statoru. [11; 12; 13] 

 

 

Obr. 17: Zařízení typu DOSB [11] 

Obr. 16: Pohled do pracovního prostoru zařízení typu DOSB 

[13] 
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Obr. 18: Zařízení typu MHSA [11] 

 

Obr. 19: Zařízení typu DGBB [12] 
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2.4 Patentová rešerše 

Způsob a zařízení k loupání olejnatých semen, zejména slunečnicových semen 

Vynálezce: Friedrich-Wilhelm Freiherr Von Rotenhan 

Publikováno: 22. 06. 2005 

Bibliografické údaje patentu: EP1078580 B1 

Princip:  Metoda spočívá v mísení osiva v uzavřeném 

prostoru. Vlivem tlaku a tření je slupka separována od 

jádra. Doporučuje se před započetím procesu vysušit 

osivo. Následkem je uvolnění vlhkosti z jádra, které 

následně zmenší objem a vznikne prostor mezi jádrem 

a slupkou. Schéma patentu viz Obr. 20. 

 

 

Obr. 20: Schéma zařízení patentu EP1078580 B1 [12] 
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Zacházení se zrny a semeny 

Vynálezce: Larsen Helge, Palyi Leslie 

Publikováno: 21. 11. 1972 

Bibliografické údaje patentu: US3703200 A 

Princip:  Metoda spočívá v loupání semen pomocí pevného 

a rotujícího bubnu. Semena přivádíme na čelo otáčejícího 

bubnu, kde se semena začínají zpracovávat. Později jsou 

semena opracována mezi pevným bubnem (pouzdrem) 

a rotujícím bubnem. Schéma patentu viz Obr. 21.  

 

  

Obr. 21: Schéma zařízení patentu US3703200 A [12] 
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Obr. 22: Schéma bubnu zařízení patentu US3703200 A [12] 
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Sekač nebo rozmělňovač na semena, obilí, či podobné 

Vynálezce: Marty John M 

Publikováno: 13. 06. 1950 

Bibliografické údaje patentu: US2511357 A 

Princip:  Zařízení zvládne rozličné druhy semen a zrn 

o velké škále velikostí s velkou efektivitou procesu. 

Hlavním úkolem je separace jádra od slupky a jeho 

výstup. Lze nastavit v jakém stavu bude jádro na výstupu, 

celé nebo v granulátu o určitém stupni zrnitosti. Výsledek 

je závislý na použitých clonách, kterými osivo 

prostupuje. Schéma patentu viz Obr. 23. 

  

Obr. 23: Schéma zařízení patentu US2511357 A [12] 
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Zpracování obilných zrn a semen polosuchou mlecí metodou 

Vynálezce: Verl E. Headley 

Publikováno: 22. 05. 1973 

Bibliografické údaje patentu: US3734752 A 

Princip:  Stroj je určen pro loupání osiva a semen. N rámu je 

uloženo pouzdro v kterém je uložena rotační součást. 

Rotační část je sestavena z rotorového kola s lopatkami, 

která má vůči pouzdru odsazení a vytváří tím mezeru 

mezi statorem a rotorem. Schéma patentu viz Obr. 24. 

 

 

  

Obr. 24: Schéma zařízení patentu US3734752 A [12] 
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Vysoce účinný odstředivý dekortikátor olejnatých obilovin 

Vynálezce: Wilson E. Jacobs 

Publikováno: 15. 06. 1993 

Bibliografické údaje patentu: US5218899 A 

Princip:  Zařízení je vybaveno rotorem a nárazovým pásem. 

Na nárazovém pásu jsou umístěny šikmé nárazové 

plochy v prstencovém sledu. Mezi každou dvojicí 

šikmých ploch je vytvořena mezera, která je definována 

sousedními plochami. Těmito otvory prochází vzduch 

z rotoru společně se semeny. Pomocí spodního a horního 

dílu rotoru je určena prstencová koruna. Koruna je 

rozdělena pomocí radiálních přepážek. Tyto přepážka 

usměrňují proud vzduchu se semeny na nárazový pás.  

Schéma patentu viz Obr. 26. 

 

  

Obr. 26: Schéma zařízení patentu US5218899A [12] 

Obr. 25: Schéma rotoru zařízení patentu US5218899A [12] 
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Zařícení na loupání slunečnicových semen 

Vynálezce: Wilson E. Jacobs 

Publikováno: 19. 07. 1983 

Bibliografické údaje patentu: US4393762 A 

Princip:  Zařízení je určeno pro loupání semen s relativně 

těžkými jádry, stroj je vybaven rotorem, který urychluje 

semeno pomocí odstředivé síly. Semena jsou vrhána proti 

plochám na prstencové ploše. Vlivem dopadu je semeno 

porušeno a dochází k separaci jádra od slupky. Rotor 

z kotouče, který je vybaven lopatkami, které vytváří 

orientační kanály pro semena. Lopatky jsou opatřeny 

usměrňovačem, který zamezuje narušování trajektorií 

semen jinými semeny. Schéma patentu viz Obr. 27 

 

 

  

Obr. 27: Schéma zařízení patentu US4393762 A [12] 
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Nárazový dekortikátor 

Vynálezce: Norman J. Peck, Thomas J. Rowland, John R. Ashes 

Publikováno: 04. 12. 1980 

Bibliografické údaje patentu: US4231529 A 

Princip:  Dekortikátor se skládá z rotoru, který se otáčí 

kolem vodorovné osy otáčení. Pouzdro rotoru je v horní 

části osazeno násypným otvorem a ve spodní části je 

vytvořen výstupní otvor. Na vnitřním povrchu pouzdra 

jsou vytvořeny podélné vlny, které se postupně 

prohlubují, zostřují a zmenšuje se jejich v směru otáčení 

rotoru. Schéma patentu viz Obr. 28. 

. 

 

Obr. 28: Schéma zařízení patentu US4231529 A [12] 
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3 Vlastní konstrukční práce 

Při návrhu experimentálního stanoviště se vycházelo z orientačních rychlostí 

naměřených při podpůrném experimentu viz Obr. 29 [14]. Urychlování bylo prováděno za 

pomoci pistole na stlačený vzduch. Semeno bylo umístěno do hlavně a vystřeleno proti 

pevné ocelové desce. Průběh experimentu byl zaznamenáván vysokorychlostní kamerou 

a vyhodnocen pomocí výpočetního systému. Experimentem bylo zjištěno, že potřebná 

rychlost pro vyloupnutí semena se pohybuje v desítkách metrů za sekundu.  

 

 

Obr. 29: Popis sestavy experimentálního stanoviště [14] 

3.1 Možné koncepty 

Po provedení rešerší následovalo navrhnutí několika metod řešení urychlení semen.  

3.1.1 Konstrukce s pružinou 

První forma řešení urychlení semena byla zamýšlena za použití pružiny. V trubce je 

z jedné strany uchycena spirálově vinutá pružina, která je stavitelná za pomoci šroubovací 

paty. Na volný konec pružiny je uchycen jezdec válcového tvaru s vytvořeným lůžkem pro 

uložení semena. Pružina se stlačí na předem vypočítanou hodnotu, které by odpovídala 

potřebná síle pro urychlení semena na požadovanou rychlost. Po uvolnění stlačené pružiny 

se jezdec se semenem urychlí. Po určité uražené dráze se jezdec zastaví nárazem o zarážku 

a semeno pokračuje na dopadovou desku viz schéma na Obr. 30 
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Obr. 30: Schéma principu s použitím pružiny 

Tato metoda umožnuje regulaci rychlosti pomocí paty se závitem. Zašroubováním 

se stlačí pružina a vzroste její síla, která se odstranění kolíku uvolní v podobě zrychlování 

jezdce. Nevýhoda této konstrukce spočívá v obtížné regulaci rychlosti a vzhledem 

k požadované rychlosti by byla zapotřebí pružina o velké tuhosti.  

 

3.1.2 Konstrukce s elektromagnetem 

V druhém návrhu byla snaha zajisti plynulý rozjezd jezdce se semenem. Byla 

navrhnuta metoda s použitím cívek a elektromagnetu viz Obr. 31. Cívky nasazené na trubce 

pohánějí jezdce s magneticky měkké oceli. Každá z cívek je napájena postupně 

se zvyšujícím proudem. Vlivem zvyšování proudu se zvyšuje síla magnetického pole cívky. 

Jako vhodnější řešení se ale ukázalo řešení s použitím řemenic, které je uvedeno dále v textu. 

Obr. 31: Schéma principu za použití elektromagnetu 
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3.1.3  Konstrukce s řemenicemi  

Ve třetím návrhu je jezdec se semenem urychlován pomocí tření viz Obr. 32. Jezdec 

je vsunut do mezery mezi rotující řemenice a klínové řemeny. Na řemenicích je nasazen 

řemen z pryže, který přenáší obvodovou rychlost poháněných řemenic na jezdec 

se semenem. Aby se eliminovalo potenciální porušení slupky semena vlivem velkého 

zrychlení jsou navrhnuty dva rychlostní stupně řemenic. Pro zaručení svislého pohybu je 

jezdec veden lineárním vedením až k zarážce. Výhoda konstrukce je v ovládání motoru 

pomocí frekvenčního měniče, díky kterému můžeme lehce měnit obvodovou rychlost 

klínových řemenic a jezdce. Konstrukce nabízí možnost zkoušení semen různých druhů 

plodin, pouhým vyměněním jezdce. Z těchto důvodů bylo řešení vybráno jako finální a bylo 

nadále vyvíjeno. 

 

Obr. 32: Schéma principu řemenic s řemeny 
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3.2 Návrhové výpočty finálního řešení 

Dle zkušeností s provedeným experimentem [14] vzešel požadavek urychlit semeno 

na rychlost dosahující 30 m/s.  

 

3.2.1 Návrhové výpočty převodových poměrů 

Byl proveden výpočet požadovaných otáček motoru (3.2) pro rychlost 30 m/s z orientačně 

zvoleného průměru hnací klínové řemenice d = 0,2 m. 

 𝑣 =
𝑑

2
∙ 𝜔 ⇒ 𝜔 =

2 ∙ 𝑣

𝑑
 (3.1) 

   

 𝜔 =
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛

60
⇒ 𝑛𝑝𝑜ž =

60 ∙ 𝑣

𝑑
2 ∙ 2 ∙ 𝜋

=
60 ∙ 30

0,1 ∙ 2 ∙ 𝜋
= 2 864 𝑚𝑖𝑛−1 (3.2) 

   

Na základě výpočtu a vzhledem k převodovým poměrům byl vybrán 2 pólový 

asynchronní motor o jmenovitých otáčkách 2 900 min-1. 

Dle Obr. 33 byl motor zaveden do schématu a bylo navrženo rozložení pohonné soustavy 

od motoru po první rychlostní stupeň. Pro přenos kroutícího momentu od motoru na poháněné 

řemenice prvního rychlostního stupně byl použit oboustranný ozubený řemen HTD 8M 

a ozubené řemenice typu 8M. Opásání řemenic na Obr. 33 bylo navrženo tak, aby klínové 

řemeny pohánějící jezdec měly správný směr pohybu. Ozubená řemenice označena číslem čtyři 

je na hřídeli uložena volnoběžně. 
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Obr. 33: Schéma spojení motoru a prvního rychlostního stupně 

Byly vybrány řemenice a na základě toho pomocí převodového poměru řemenic (3.3) 

byla vypočtena hodnota otáček prvního rychlostního stupně (3.4). První převodový stupeň 

má dosahovat přibližně poloviční rychlosti něž druhý stupeň. Z důvodu možnosti zvyšování 

rychlosti byly zvoleny pracovní otáčky motoru nm = 1 600  min-1. 

 

 
𝑖1,2 =

𝑧2

𝑧1
=

𝑑2

𝑑1
=

𝑛1

𝑛2
=

78

56
= 1,39 (3.3) 

   

 
𝑛2 =

𝑧1 ∙ 𝑛𝑚

𝑧2
=

56 ∙ 1 600

72
= 1 244  𝑚𝑖𝑛−1 (3.4) 

   

Dále byl proveden výpočet obvodové rychlosti klínových řemenic dle vztahu (3.5), 

které přenáší rychlost na jezdce v prvním rychlostním stupni viz  Obr. 33. Průměr řemenice 

s klínovou drážkou je dkl = 183,35 mm.  
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 𝑣1 𝑠𝑡 =
d𝑘𝑙

2
∙

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛2

60
=  

183,35

2
∙

2 ∙ 𝜋 ∙ 1 244

60

= 11,94 𝑚 ∙ 𝑠−1 

(3.5) 

   

Dále byl vypočítán převodový poměr mezi prvním a druhým rychlostním stupněm. 

Přenos kroutícího momentu z prvního stupně na druhý je zajištěn jednostranným ozubeným 

řemenem HTD 8M, který zabírá s ozubenými řemenicemi dle Obr. 34. Řemenice jsou na 

obrázku označeny číslicemi pět a šest. 

 

Obr. 34: Schéma spojení prvního a druhého převodového stupně 

Byl proveden výpočet převodového poměru mezi prvním a druhým stupněm dle (3.6), 

poté následoval výpočet celkového převodového poměru mezi motorem a druhým 

rychlostním stupněm dle (3.7). 
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 𝑖5,6 =

𝑛5

𝑛6
=

𝑧6

𝑧5
=

32

78
= 0,41 (3.6) 

   

 𝑖𝑐 = 𝑖1,2 ∙ 𝑖5,6 = 1,39 ∙ 0,41 = 0,57 (3.7) 

   

Dopočítání otáček klínové řemenice bylo provedeno dle (3.8). 

 

 𝑛6 =
𝑛𝑚

𝑖𝑐
=

1 600

0,57
= 2 800 𝑚𝑖𝑛−1 (3.8) 

   

Výpočet obvodové rychlosti klínových řemenic byl proveden dle vztahu (3.9). Tyto 

řemenice přenáší rychlost na jezdec v druhém rychlostním stupni viz Obr. 34. Průměr řemenice 

s klínovou drážkou je dkl = 183,35 mm.  

 

 
𝑣2 𝑠𝑡 =

d𝑘𝑙

2
∙

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛6

60
=  

183,35

2
 ∙

2 ∙ 𝜋 ∙ 2800

60

= 26,37𝑚 ∙ 𝑠−1 

(3.9) 

   

Vlivem zvyšování nebo snižování otáček motoru na vstupu do soustavy je možné 

plynule regulovat obvodové rychlosti řemenic prvního a druhého rychlostního stupně. 

 

3.2.2 Návrh elektromotoru 

Pro vhodné zvolení motoru byl proveden návrhový výpočet motoru z hlediska 

výkonnosti. Motor musí být schopen výkonově pokrýt ztrátu v ložiskových jednotkách a při 

rozběhu pokrýt výkon potřebný k rozpohybování všech rotačních součástí zařízení.  

 

Ztráty způsobené ložiskovými jednotkami 

Pro rotační uložení hřídelů, na kterých jsou uloženy jednotlivé řemenice, byly zvolena 

ložiskové jednotky UFC 206. Ztráty byly vypočítány podle katalogu SKF. 
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Byl proveden odhad ekvivalentního zatížení ložiska dle (3.10) a momentu tření dle (3.11). 

Z katalogu byly odečteny následující hodnoty:  

součinitele tření 𝜇 = 0,001 

součinitel 𝑘𝑠1 = 0,028 

součinitel 𝑘𝑠2 = 2 

součinitel 𝛽 = 2,25 

 

 𝑃𝑙 = 0,1 ∙ 𝐶 = 1950 𝑁 (3.10) 

 

 𝑀𝑡 = 0,5 ∙ 𝜇 ∙ 𝑃𝑙 ∙ 𝑑 = 43,8𝑁𝑚𝑚 (3.11) 

   

Výpočet třecího momentu těsnění ložiska byl proveden dle (3.12). 

 

 

Výpočet ztráty výkonu připadající na jedno ložisko a těsnění byl vypočten dle (3.13).  

 

 𝑃𝑧 = (𝑀𝑡 + 𝑀𝑠𝑒𝑎𝑙) ∙
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛

60
 (3.13) 

 𝑀𝑠𝑒𝑎𝑙 = 𝑘𝑠1 ∙ 𝑑1
𝛽 + 𝑘𝑠2 = 113,4 𝑁𝑚𝑚 (3.12) 

Obr. 35: Parametry ložiskové jednotky UFC 206 
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Celkový ztrátový výkon prvního rychlostního a druhého rychlostního stupně byl 

vypočten dle (3.14). 

 𝑃𝐶 1 = 8 ∙ 𝑃𝑧  (3.14) 

 

𝑃𝑧1.𝑠𝑡 20,5  𝑊 

𝑃𝑧2.𝑠𝑡 46,1 𝑊 

𝑃𝐶1.𝑠𝑡 164 𝑊 

𝑃𝐶2.𝑠𝑡 368,8   𝑊 

Tab. 1: Ztrátové výkony 

Výpočet byl proveden pro první (𝑛2 = 1 244 𝑚𝑖𝑛−1) a druhý (𝑛6 =  2 800 𝑚𝑖𝑛−1) 

rychlostní stupeň. Výsledky výpočtů jsou uvedeny v Tab. 1. 

Ztrátový výkon pro všechny ložiska a těsnění byl proveden dle (3.15). 

 

 𝑃𝐶 = 𝑃C1.𝑠𝑡 + 𝑃C2.𝑠𝑡 = 532,8  𝑊 (3.15) 

 

Výpočet potřebného rozběhového výkonu  

Pro výpočet potřebného výkonu pro rozběh zařízení bylo zapotřebí znát momenty 

setrvačnosti všech významných rotujících hmot. Pro výpočet momentů setrvačnosti řemenic 

a hřídelů zařízení bylo použito výpočetní prostředí programu Inventor 2020. Momenty 

setrvačnosti jsou uvedeny v Tab. 2. 

 

Jklínová 0,010 649 [kg*m-2] 

Jozubená 72 0,015 378 [kg*m-2] 

Jozubená 56 0,007 286 [kg*m-2] 

Jozubená 32 0,000 947 [kg*m-2] 

JH1 0,003 601 [kg*m-2] 

JH2 0,007 372 [kg*m-2] 

JH3 0,011 022 [kg*m-2] 

JH4 0,003 601 [kg*m-2] 

Tab. 2: Momenty setrvačnosti řemenic a hřídelů 

Byl proved výpočet úhlové rychlosti dle (3.16), úhlového zrychlení pro otáčky motoru 

nm = 1 600  min-1 a dobu rozběhu t = 6 s dle vztahu (3.17). Z důvodu zkrácení doby čekání na 
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rozběh zařízení, byla snaha co nejvíce zkrátit dobu rozběhu. Z tohoto důvodu byla zvolena doba 

rozběhu 6 s. Dále byl vypočítán výkon potřebný k rozpohybování hnací řemenice na motoru dle 

(3.18). 

 

 𝜔 =
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛

60
 (3.16) 

   

 𝛼 =
𝜔

𝑡
 (3.17) 

   

 𝑃 = ∑ 𝐽 ∙ 𝛼 ∙ 𝜔 (3.18) 

 

Stejným postupem byly vypočítány hodnoty uhlové rychlosti a uhlového zrychlení pro 

první ( 𝑛2 = 1 244 𝑚𝑖𝑛−1)  a druhý ( 𝑛6 =  2 800 𝑚𝑖𝑛−1)  rychlostní stupeň. Výpočet 

potřebného výkonu byl v tomto případě vypočítán se zohledněním účinnosti řemenových 

klínových (𝜂𝑘𝑙í𝑛𝑜𝑣é = 95 %) a ozubených (𝜂𝑜𝑧𝑢𝑏𝑒𝑛é = 98 %) převodů dle vztahu (3.19). 

Výsledky jsou zapsány do Tab. 3. [15] 

 

 
𝑃 =

∑ 𝐽 ∙ 𝛼 ∙ 𝜔

𝜂𝑘𝑙í𝑛𝑜𝑣é ∙ 𝜂𝑜𝑧𝑢𝑏𝑒𝑛é
 (3.19) 

 

𝜔𝑚 167,5 𝑠−1 

𝜔1.𝑠𝑡 130,3 𝑠−1 

𝜔2.𝑠𝑡 293,2 𝑠−1 

𝛼𝑚 27,9  𝑠−2 

𝛼1.𝑠𝑡 21,7  𝑠−2 

𝛼2.𝑠𝑡 48,9  𝑠−2 

𝑃𝑚 34,1 𝑊 

𝑃1.𝑠𝑡 447,2 𝑊 

𝑃2.𝑠𝑡 1 012  𝑊 

Tab. 3: Výsledky výpočtů výkonových ztrát 
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Celkový potřebný výkon pro rozběh stroje byl vypočítán dle vztahu (3.20). 

 

 𝑃𝑅𝑜𝑧𝑏ěℎ = 𝑃𝑚 + 𝑃1.𝑠𝑡 + 𝑃2.𝑠𝑡 = 1 490,3 W (3.20) 

 

Sečtením potřebného rozběhového výkonu (3.20) a ztrátového výkonu ložisek (3.15) 

získáme minimální potřebný výkon elektromotoru pohánějící zařízení dle vztahu (3.21). 

 

 𝑃𝑃𝑀 = 𝑃𝑅𝑜𝑧𝑏ěℎ + 𝑃𝐶 = 2 023,1 W (3.21) 

 

Na základě vypočteného potřebného výkonu elektromotoru byl zvolen třífázový 

asynchronní dvoupólový motor Siemens 1LA7113 -2AA61 o jmenovitém výkonu 4 kW 

a jmenovitých otáčkách 2 900 min-1 viz Obr. 36. Pro regulaci otáček byl použit vektorový 

frekvenční měnič Danfoss VLT FC-302. Požadovaný výkon motoru je cca 2 kW, ale byl 

zvolen motor Siemens 1LA7113 -2AA61 o jmenovitém výkonu 4 kW, který byl k dispozici 

v laboratořích U12113. 

 

 

Obr. 36: Štítkové hodnoty zvoleného motoru 

 

3.3 Návrh konstrukce 

Konstrukce je navržena převážně z normalizovaných polotovarů. Materiál použitý pro 

výrobu rámu stanoviště je ocel S 235 JRH. Tato konstrukční ocel zaručuje svařitelnost 

a dostačují mechanické vlastnosti, mez kluzu Re = 235 MPa a mez v tahu Rm = 360 MPa. 

Konstrukce je rozdělena na několik svařenců za použití technologie svažování elektrickým 

obloukem v ochranné atmosféře. Svařence jsou následně sešroubovány do finální podoby 
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dle návrhu pomocí šroubových spojů. Šrouby požité při návrhu jsou pevnostní 

třídy 8.8. Dle označení disponují následujícími mechanickými vlastnostmi, mez kluzu 

Re = 640 MPa a mez v tahu Rm = 800 MPa. Realizace zařízení proběhla ve spolupráci 

s firmou Farmet a.s. 

 

3.4 Popis funkce experimentálního stroje 

Po návrhových výpočtech, kde byly zvoleny ozubené a klínové řemenice, 

elektromotor a ložiskové jednotky následuje popis funkce experimentálního stroje. 

Na vodící tyče je nasunut jezdec o velikosti odpovídající semenu tak, aby bylo stabilně 

uloženo. Nosiče klínových řemenic jsou posuvně stavitelné ve směru kolmém na jezdec. 

Posuv je realizován šrouby, které posouvají nosičem řemenic. Na jeden nosič působí 

2 šrouby, každý v jedné rovině klínové řemenice. Tímto způsobem je možné nastavit rozteč 

protilehlých klínových řemenic. Napínání řemenů je řešeno také šrouby. Na nosiči klínových 

řemenic je přivařena napínací patka s navařovací maticí, do které je našroubován šroub, 

kterým lze měnit výškovou polohu ložiskových jednotek. Tímto způsobem je napínán 

nejprve druhý rychlostní stupeň, ozubený řemen mezi prvním a druhým rychlostním 

stupněm a poté první rychlostní stupeň. Jako poslední je napínán oboustranný ozubený 

řemen spojující motor s prvním rychlostním stupněm. Napínání oboustranného ozubeného 

řemenu je zajištěno posuvně pomocí šroubů působících na patky rámu motoru. 

Po napnutí všech řemenů je jezdec ručně stažen do nejnižší možné polohy, tedy ke 

spodním držákům vodících tyčí. Do jezdce je vloženo semeno, následuje spuštění 

elektromotoru na určitou hodnotu otáček. Po dosažení otáček motoru se jezdec vsune mezi 

první dvě protilehlé řemenice.  

Řemenice jsou obrobeny na menší průměr, než je vnější průměr řemenice 

s nasazenými klínovými řemeny. Obrobením průměru řemenic, byl zajištěn styk řemenů 

s jezdcem a zamezen kontakt jezdce s povrchem řemenice. Vlivem tření klínových řemenů 

o boky jezdce se jezdec, za ideálních podmínek, urychluje na hodnotu obvodové rychlosti 

řemenů. Konečná fáze je náraz jezdce do zarážek umístěných nad druhým rychlostním 

stupněm. V tento moment je motor vypnut a čeká se na úplné zastavení stroje. Obrázky stroje 

s popisky jsou uvedeny na Obr. 37 a Obr. 38. 
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Obr. 37: Experimentílní stanoviště 
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Obr. 38: Experimentální stanoviště pohled zezadu 
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Pravá část rámu 

Pravá část rámu je zobrazena na Obr. 39. Tato část rámu je svařena z U profilu, dvou 

jeklů a několik ocelových výpalků. U profil je na několika místech provrtán pro možnost 

připojení dalších částí stroje. Z vnitřní strany U profilu jsou na díry přivařeny navařovací 

matice. Jekly tvořící nohy rámu jsou opatřeny patkami s dírami pro možnost ukotvení celého 

stanoviště k podlaze pomocí šroubů. Z vnější strany U profilu jsou přivařeny vodící lišty pro 

pozdější usazení nosičů řemenic. 

 

  

Obr. 39: Model pravé části rámu 
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Levá část rámu (usazení motoru) 

Levá část rámu je do jisté míry identická jako pravá část. Rozdíl je pouze v přidaných 

lištách pro možnost usazení držáku motoru. Levá část je zobrazena na Obr. 40. 

 

Obr. 40: Model levé části rámu 
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Rám 

Celkový rám se skládá z pravé a levé části uvedené výše. Sestavení je zobrazeno na 

Obr. 41. Pomocí šroubových spojů jsou spojeny obě části pomocí upravených L profilů. 

L profil obsahuje díry pro možnost připojení k U profilu. V prostřední části L profilu je 

možnost napojení dalších komponentů. Pro spojování U profilu a L profilu byly použity 

šroubové spoje a klínové podložky pro U profily.  

 

Obr. 41: Model sestaveného rámu 
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Nosič řemenic 

Nosič zobrazen na Obr. 42 je svařen z dvou identických bočnic, zadního plechu a ze 

čtyř napínacích patek. V bočnicích jsou vypáleny drážky pro možnost posunutí ložiskových 

jednotek. Pod napínací patkou je uprostřed bočnice vyvrtána díra pro rozpěrnou tyč, která 

slouží ke správnému ustavení dvou bočnic vůči sobě. 

 

Obr. 42: Model nosiče řemenic 
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Rám motoru 

Obr.43 zobrazuje rám motoru, v rámu je vytvořena díra pro motor a 4 díry pro 

uchycení motoru pomocí šroubových spojů. Vytvořené drážky v horní a spodní části rámu 

slouží pro možnost napnutí oboustranného ozubeného řemenu za podpory napínacích patek.  

 

Obr.43: Model rámu motoru 
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Držáky vodících tyčí 

Obr. 44 zobrazuje horní držák vodící tyče a Obr. 45 zobrazuje dolní držák vodící tyče. 

Držák je vytisknut na 3D tiskárně z materiálu PET. V držáku jsou vytvořeny šestihranné díry 

pro šrouby, které umožnují připevnění samotného držáku k rámu Obr. 41. na L profil 

a upevnění vodící tyče.  

 

Obr. 44: Model horního držáku vodící tyče 

 

Obr. 45: Model spodního držáku vodící tyče 

  



 

 Experimentální měření simulující impaktní loupání semen slunečnice  42 

 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

ÚSTAV 

KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 

 
Zarážka 

Obr. 46 zobrazuje zarážku, která je vyrobena z ocele. Zarážka disponuje dírami pro 

upevnění k rámu. Středovou dírou prochází vodící tyč, která je uchycena v držácích. 

 

Obr. 46: Model zarážky 
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Jezdec 

Obr. 47 zobrazuje jezdce, který je vytištěn na 3D tiskárně z materiálu PET-G. V jezdci 

jsou vytištěny lůžka pro uložení semen ve třech polohách. Poloha podélně, na plocho a na 

hranu. Vytištěny jsou tři verze s označením od nejmenšího M, L a XL. Tyto velikosti byly 

navrženy měřením několika semen ze tří zvolených skupin. Díry pro vodící tyče jsou 

vyrobeny o větším průměru, než je vodící tyč, a to z důvodu hladkého průchodu bez 

zadrhávání jezdce. 

 

Obr. 47: Model jezdce 

 

Obr. 48: Model jezdce pohled zespoda 
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Dopadová deska 

Na Obr. 49 je zobrazeno rameno s ocelovou dopadovou deskou. Rameno je vytisknuto 

na 3D tiskárně z materiálu PET. Dopadová deska je spojena šroubovým spojem s ramenem 

a rameno je opět pomocí šroubových spojů připevněno na rám.  

 

Obr. 49: Dopadová deska s ramenem 

 

Obr. 50: Dopadová deska s ramenem pohled zezadu 
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Řemenice, hřídele a řemeny 

Všechny řemenice a řemeny byly objednány u firmy TYMA s.r.o. Hřídele byly 

vyrobeny firmou Farmet a.s. Úpravy jako je obrobení díry a výroba drážek pro těsná pera do 

řemenic byly provedeny v dílně ústavu konstruování a částí strojů Ú12 113. Přenos kroutícího 

momentu z hřídelí na řemenice je realizováno těsnými pery. Axiální poloha je zajištována 

stavěcími šrouby nebo šroubem a pojistnou deskou. Seznam nakupovaných řemenic a 

řemenů je uveden v Tab. 4. Na Obr. 52 a Obr. 51 je zobrazen průřez jednotlivými 

rychlostními stupni.  

 

Produkt Kusů 

Ozubená řemenice 72 - 8M - 20 5 

Ozubená řemenice 32 - 8M - 20 2 

Ozubená řemenice 56 - 8M - 20 1 

Klínová řemenice SPZ 180-02 STAND 4 

Klínový řemen Z/10 - Z39 (Li=990 mm) 8 

Ozubený řemen HTD 8MDD-3048 1 

Ozubený řemen HTD 8M-880 2 

Tab. 4: Nakupované komponenty 
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Obr. 51: Průřez druhým rychlostním stupněm 



 

 Experimentální měření simulující impaktní loupání semen slunečnice  47 

 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

ÚSTAV 

KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 

 

 

Obr. 52: Průřez prvním rychlostním stupněm 
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4 Experiment 

Cílem experimentu je nasimulovat proces loupání v impaktních loupacích strojích 

a určit pro jakou orientaci je zapotřebí nejméně energie pro vyloupnutí semena. Semena jsou 

vrhána proti pevné překážce (statorové lopatka loupacího stroje) a místo dopadu je snímáno 

vysokorychlostní kamerou. Ze záznamu získaných kamerou, je vyhodnocována rychlost 

a následně dopadová energie semen. 

Experiment bylo možné provádět za účasti minimálně dvou osob. Jedna osoba 

prováděla přípravu semena a poté samotné vypuštění semena. Druhá osoba prováděla 

spouštění záznamu a kontrolu, zda je záznam čitelný a následně jej ukládala do uložiště 

výpočetního přístroje. 

K nasnímání dopadu semena byla využita vysokofrekvenční kamera 

FASTCAM SA-X2 značky Photron Limited vybavena objektivem Nikon, ukázka záznamu 

viz Obr. 53. Obraz byl snímán s frekvencí 40 kHz. Scéna byla osvícena výkonovými bílými 

LED diodami VERITAS s možností regulace výkonu od značky Integrated Design 

Tools, Inc. 

Ovládání kamery bylo zprostředkováno skrze software Photron PFV4 od výrobce 

kamery. Získaná data byla ukládána ve formátu JPEG do jednotlivých složek s číslem 

vzorku v rozlišení 512 x 376 px. Na Obr. 54 a Obr. 55 je zobrazeno stanoviště připravené 

pro provedení experimentu.  

 

 

Obr. 53: Ukázka záznamu z vysokorychlostní kamery (orientace dopadu podélně a 

rychlost dopadu 20,1 m/s) 
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Obr. 54: Stanoviště připravené pro provedení experimentu 
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Obr. 55: Stanoviště při experimentu 

 

4.1 Metodika experimentu 

K experimentu byla použita merkantilní slunečnicová semena dodána firmou 

Farmet a.s. Semena byla skladována v lněných pytlích v suchém prostředí a umístěna 

v laboratoři ČVUT v Praze. Experiment byl proveden v laboratoři ČVUT v Praze ústavu 

konstruování a částí strojů Ú12113. Experiment byl proveden o teplotě okolí 20 C°. 

Vlhkost semen byla určena gravimetrickou metodou dle normy ASAE S352.2. Vzorek 

semen o hmotnosti 100 g byl náhodně odebrán, hmotnost byla měřena na laboratorní váze 

o přesnosti 1·10-2 g. Vzorek byl vložen do sušárny a sušen po dobu 24 hodin při 
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teplotě 110±3 °C. Vysušené vzorky byly opětovně zváženy a relativní vlhkost byl určen dle 

vztahu (4.1). Relativní vlhkost semen byla určena na hodnotu 4,8 % w.b. 

 

 𝑤 =
𝑚𝑤 − 𝑚𝑠

𝑚𝑤
∙ 100          [%] (4.1) 

 

Před samotným experimentem probíhalo čištění od nečistot, při kterém byly semena 

rozdělena do tří velikostních kategorií za pomoci laboratorní vibrační třídičky (Farmet a.s.). 

Byla použita síta o děrování Rv 5-8 a Rv 6.5-11. (Rv 5-8 značí plech s kruhovým přesazeným 

děrováním s průměr otvorů 5 mm a roztečí otvorů 8 mm.) Z těchto kategorií byl sestaven 

zkušební vzorek s rovnoměrným zastoupením všech tří kategorií. Vytvořením tří 

velikostních kategorií byla snaha zajisti rovnoměrnou distribuci hmotnosti semen napříč 

zkušebními vzorky. 

Semeno bylo vybráno z jedné ze skupin, následně byly změřeny jeho parametry (šířka, 

délka a výška) dle Obr. 1 pomocí digitálního posuvného měřítka Vorel TO-15240 

s přesností 2·10-2 mm. Dále byla měřena hmotnost samotného semena za pomoci laboratorní 

váhy Kern AEJ 200 4CM Kern & Sohn GmbH o přesnosti 1·10-3 g.  

Pro každou skupinu velikosti semen byla snaha provést patnáct pokusů. Pět pokusů 

pro uložení podélně, pět pokusů pro uložení na hranu a pět pokusů pro uložení na plocho. 

Polohy uložení do jezdce viz Obr. 56. V průběhu experimentu se nepodařilo zajistit 

bezchybné vypuštění semena z jezdce. V některých případech se neshodovala orientace 

uložení semena v jezdci s polohou dopadu semena. Některá semena po vypuštění z jezdce 

začala nahodile rotovat. Z tohoto důvodu není ve všech třech vyhodnocovaných směrech 

stejný počet výsledků. Experiment začínal na otáčkách motoru 1 000 min-1 a postupně 

se zvyšovalo po 200 min- 1. Experiment skončil na hodnotě otáček motoru 2 000 min-1. 
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Obr. 56: Znázornění poloh uložení semen v jezdci 

4.2 Metodika vyhodnocení experimentu 

Záznam každého měření byl vložen do programu pro vyhodnocení rychlosti 

ze sekvence snímků. Pomocí tohoto programu byly vypočteny dopadové rychlosti všech 

vzorků. 

Program zpracovává obrazy jako třídimenzionální matici. Rozměry dvou dimenzí nám 

udává rozlišení obrazu v pixelech a třetí dimenze se skládá ze tří vrstev červené, zelené 

a modré složky. Pro zjednodušení byly obrazy převedeny do odstínů šedi tím dosáhneme 

dvoudimenzionální matice.  

Určení rychlosti dopadu semena probíhalo ve výpočetním prostředí Matlab R2020b. 

Získaný program porovnává dva snímky v čase 𝑡 a 𝑡 + ∆𝑡. Na základě rozdílu poloh těžišť 

𝑇(𝑡) a 𝑇(𝑡+∆𝑡) v pixelech (4.2), znalosti délky jednoho pixelu ∆𝑙𝑝𝑥/1 (4.3) viz Obr. 57, počtu 

snímků 𝑛𝑝𝑖𝑐   a snímací frekvence kamery  𝑓𝑐𝑎𝑚  jde jednoznačně určit rychlost dopadu 

semen 𝑣𝑠 (4.4). Ukázka z programu je zaznamenána na Obr. 58. 

 

 ∆𝑙𝑝𝑥 = |𝑇(𝑡+∆𝑡) − 𝑇(𝑡)| (4.2) 

 

 ∆𝑙𝑝𝑥/1 =
∆𝑙𝑚/𝑚

∆𝑙𝑚/𝑝𝑥
  (4.3) 

 

 
𝑣𝑠 =

∆𝑙𝑝𝑥 ∙ ∆𝑙𝑝𝑥/1

𝑛𝑝𝑖𝑐

𝑓𝑐𝑎𝑚

 (4.4) 
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Obr. 57: Ukázka určení skutečné vzdálenosti pomocí kamery 

 

Obr. 58 Ukázka z programu pro výpočet rychlosti semena 

4.3 Kritérium pro stanovení porušení slupky 

Ze získaných obrazových záznamů byla vyhodnocena orientace dopadu a jednotlivým 

vzorkům byla přiřazena logická binární hodnota, značící porušení slupky. Semena, u kterých 

nedošlo k úplnému oddělení slupky, ale ze záznamu bylo patrné, že došlo k výraznému 

narušení celistvosti, byla vyhodnocována jako porušená (vyloupnuto). Semena, u kterých 

nedošlo k oddělení slupky od jádra, ani nebylo ze záznamu patrné žádné porušení celistvosti, 

byla vyhodnocována jako neporušená (nevyloupnuto). 

∆𝑙𝑚/𝑚 [m] 

∆𝑙𝑚/𝑝𝑥 [px] 
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4.4 Výsledky experimentu 

Naměřená data byla rozřazena podle orientace dopadu (na hranu, podélně a na plocho) 

a byla zanesena do grafu viz Obr. 59. Na vodorovné ose byla vynesena hmotnost semen a na 

svislé ose byla vynesena dopadová rychlost semen. Ze záznamů dat bylo pomocí hmotnosti 

𝑚 a rychlosti semen 𝑣𝑠 proveden výpočet kinetické energie 𝐸𝐾  dle vztahu (4.5), při které 

se semena vyloupnou. Pro účely vyhodnocení dat s nedostatečným počtem vzorků bylo 

přistoupeno k rozdělení oblasti do pěti energetických pásem viz Obr. 59.  

 

 𝐸𝐾 =
1

2
∙ 𝑚 ∙ 𝑣𝑠

2 (4.5) 

 

Do téhož grafu viz Obr. 59 byly zaneseny křivky konstantních energií odpovídající 

hranicím pásem. V těchto pásmech bylo vyhodnocováno procentuální zastoupení 

vyloupnutých a nevyloupnutých vzorků. 

Vypočítané energie je dobré vyjádřit jako distribuční funkce (pravděpodobnosti) dle 

(4.6). Získaná data z měření byla aproximována spojitou funkcí. Z grafu distribuční funkce 

v závislosti na kinetické energii můžeme určit, u kolik procent semen z daného 

energetického pásma dojde k porušení slupky. Z výsledků jiné studie v rámci literatury [16] 

vyplívá, že porušení slupky neodpovídá normálnímu rozložení, proto i zde došlo 

k modelování výsledné křivky pomocí rovnice distribuční funkce weibullovým rozdělením 

dle vztahu (4.6). Weibullovo rozdělení se používá např. k určení doby, za kterou dojde 

k poruše stroje. [17] 

 𝐹(𝑥) = 1 − 𝑒
−(

𝑥
𝛿

)
𝜀

 (4.6) 

   

Řešičem v softwaru Excel 2020 byly vypočítány koeficienty Weibullova rozdělení 

pomocí nelineární regrese. Po dopočítání koeficientů byla distribuční funkce zanesena 

sloupcového grafu viz Obr. 60. Tento postup byl aplikován na všechny tři orientace dopadu. 

  



 

 Experimentální měření simulující impaktní loupání semen slunečnice  55 

 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

ÚSTAV 

KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 

 
Orientace na hranu 

Z grafu na Obr. 59 je patrné, že převážná část nevyloupnutých semen leží v oblasti 

prvních dvou energetických pásem.  V pásmech  tři až pět se objevují převážně vyloupnuté 

semena. V Tab. 5 je zaznamenám přehled vyloupnutých a nevyloupnutých semen 

v jednotlivých pásmech. 

 
 

Vyloupnuto 

[ks] 

Nevyloupnuto 

[ks] 

Celkem získaných 

vzorků [ks] 

Rozsah pásma 

[J] 

První pásmo 0 17 17 0 - 0,007 

Druhé pásmo 2 19 21 0,007 - 0,014 

Třetí pásmo 5 2 7 0,014 - 0,021 

Čtvrté pásmo 0 0 0 0,021 - 0,028 

Páté pásmo 5 0 5 0,028 - 0,035 

Tab. 5: Přehled dat pro orientaci na hranu 

 

Obr. 59: Rozložení vzorků do energetických pásem pro orientaci dopadu na hranu 

Na Obr. 60 je vidět čtvrté pásmo, jejíž poměr vyloupnutých a nevyloupnutých semen 

je roven nule. Je to způsobeno absencí dat v daném pásmu. Výsledky zobrazené na Obr. 60 

je potřeba vnímat s ohledem na počet získaných vzorků viz Tab. 5, kterých v některých 

případech není mnoho. To platí i pro další dva směry na plocho a podélně. 
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Obr. 60: Weibullova distribuční funkce odpovídající naměřeným datům orientaci 

dopadu na hranu 
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Orientace na plocho 

Na Obr. 61 je vidět velký podíl nevyloupnutých semen napříč všemi energetickými 

pásy. Jistý podíl na tom má kritérium vyhodnocení, zda je semeno klasifikováno jako 

vylouplé či ne. Vyhodnocování bylo prováděno pouze pomocí získaných snímku nikoli 

fyzicky. Mohlo se stát, že některý vzorek byl vyhodnocen jako neporušený, protože na 

záznamu nebyla porucha viditelná. V Tab. 6 je sepsán přehled nevyloupnutých 

a vyloupnutých semen v jednotlivých pásmech. 

 

 Vyloupnuto 

[ks] 

Nevyloupnuto 

[ks] 

Celkem získaných 

vzorků [ks] 

Rozsah pásma 

[J] 

První pásmo 3 71 74 0 - 0,0092 

Druhé pásmo 5 43 48 0,0092 - 0,0184 

Třetí pásmo 2 7 9 0,0184 - 0,0276 

Čtvrté pásmo 1 2 3 0,0276 - 0,0368 

Páté pásmo 1 1 2 0,0368 - 0,046 

Tab. 6: Přehled dat pro orientaci na plocho 

 

Obr. 61: Rozložení vzorků do energetických pásem pro orientaci dopadu na plocho 

  Na Obr. 62 vidíme naměřenou část Weibullovy distribuční funkce pravděpodobnosti. 

Pro naměření celého průběhu by bylo nutné provádět experiment při vyšších rychlostech. 

To bohužel nedovolovala konstrukce stroje. Získáním dat ve vyšších energetických 
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hladinách by bylo možné lépe aproximovat distribuční křivku a dosáhnout objektivnějších 

výsledků. Na Obr. 63 je zobrazen průběh distribuční funkce v prodloužním intervalu, na 

kterém je vidět jakých energíí by se muselo dásáhnout pro dosažení 100 % vyloupnutých 

semen. 

 

 
Obr. 62: Weibullova distribuční funkce odpovídající naměřeným datům orientaci 

dopadu na plocho 

 

 
Obr. 63: Průběh distribuční funkce orientace na plocho v intervalu <0; 170> 
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Orientace podélně 

Na Obr. 64 je vidět zastoupení převážné vyloupnutých semen. Nevyloupnutá semena 

se objevují jen v prvních dvou energetických pásmech. Je zde vidět patrný rozdíl od 

předešlých orientací podélně a na plocho. Na Obr. 65 je zobrazena distribuční křivka pro 

orientaci dopadu podélně. V Tab. 7 je sepsán přehled nevyloupnutých a vyloupnutých semen 

v jednotlivých pásmech. 

 

 Vyloupnuto 

[ks] 

Nevyloupnuto 

[ks] 

Celkem získaných 

vzorků [ks] 

Rozsah pásma 

[J] 

První pásmo 4 13 17 0 - 0,008 

Druhé pásmo 12 5 17 0,008 - 0,016 

Třetí pásmo 6 0 6 0,016 - 0,024 

Čtvrté pásmo 8 0 8 0,024 - 0,032 

Páté pásmo 1 0 1 0,032 - 0,04 

Tab. 7: Přehled dat pro orientaci podélně 

 

Obr. 64: Rozložení vzorků do energetických pásem pro orientaci dopadu podélně 
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Obr. 65: Weibullova distribuční funkce odpovídající naměřeným datům orientaci 

dopadu podélně 
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4.5 Diskuse 

Srovnáním výsledků všech orientací dopadu viz Obr. 66, bylo zjištěno, že nejmenší 

potřebnou energii pro vyloupnutí semen bylo zapotřebí pro orientaci dopadu podélně. Těsně 

následovala orientace na hranu a v poslední řadě orientace na plocho. Orientace dopadu na 

plocho je ve srovnání s ostatníma dvěma směry nejméně vhodná orientace, která může 

nastat. Pro hodnotnější výsledky by se muselo dosáhnout vyšších dopadových rychlostí.  

 

 

Obr. 66: Porovnání distribučních funkcí všech tří orientací dopadu 

V průběhu experimentu byla zjištěna neschopnost konstrukce urychlit semena nad 

mez 𝑣𝑠 =  27,5 𝑚 ∙ 𝑠−1 . I po zvětšení přítlaku klínových řemenů na jezdec, posunutím 

klínových řemenic, docházelo k prokluzu klínových řemenů na bocích jezdce. Následkem 

velkého prokluzu se vlivem vzniklého tepla začal plastový jezdec nalepovat na klínové 

řemeny.  Z tohoto důvodu je pro orientace na hranu a na plocho získáno málo vyloupnutých 

vzorků. 

Zjištění procentuálního zastoupení vyloupnutých semen v určitém energetickém 

pásmě v závislosti na orientaci dopadu má pro nastavení a navrhování impaktních loupacích 

strojů určitý přínos. Správnou optimalizací lze dosáhnout vyšší efektivity a nižší energetické 

náročnosti procesu loupání. Pokud stroje disponují možností přestavovat polohy 
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dopadových ploch, mohou díky frekvenčně řízeným motorům, za použití semen o určité 

velikosti (hmotnosti), predikovat kolik procent semen se podaří při daném nastavení 

vyloupnout. Nebo, při dané zjištěné orientaci dopadu lze nastavit otáčky na požadovanou 

optimální hodnotu. 

Ve studii [2] byla semena staticky zatěžována tlakem ve dvou směrech (vodorovném 

a svislém) v závislosti na relativní vlhkosti viz Obr. 3. Studie jasně ukazuje, že s rostoucí 

relativní vlhkostí semen se potřebná síla pro porušení slupky zvyšuje. Výsledkem studie bylo 

zjištění, že ve svislém směru je zapotřebí větší síla pro porušení slupky, než ve směru 

vodorovném viz Obr. 6. Když porovnáme výsledky studie [2] a dosažených výsledků 

v experimentu dojdeme ke zjištění, že se výsledky neshodují. Jak už bylo řečené výše 

experiment ukazuje, že nejméně energie je za potřebí pro orientaci dopadu podélně a poté 

následuje poloha na hranu. Studie [2] ukazuje opačné pořadí. 

Semena ve studii [2] byla staticky zatěžována pod lisem, kde je semeno stlačováno 

mezi dvěma tuhými podložkami. Při našem experimentu byla semena vrhána proti desce. 

Deformační energie byla tvořená samotným semene v závislosti na hmotnosti a rychlosti 

semena, jako je tomu v impaktních loupacích strojích. Tento rozdíl v zatěžování může mít 

také vliv na získané výsledky.   



 

 Experimentální měření simulující impaktní loupání semen slunečnice  63 

 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

ÚSTAV 

KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 

 

5 Závěr 

V bakalářské práci byla provedena rešerše odborných studií zabývající se impaktními 

vlastnostmi semen olejnin zejména slunečnicových semen. Studie ukázaly, že na schopnost 

porušení slupky semen má velký vliv relativní vlhkost semen (slupky) a směr zatěžování 

semen. S rostoucí relativní vlhkostí se prokazatelně snižuje potřebná síla k porušení slupky 

semena. 

Dále byla provedena rešerše loupacích strojů využívaných v průmyslu a patentová 

rešerše. Jako nejrozšířenější princip, na kterém zakládá velké množství loupacích strojů na 

trhu je princip rotorového a statorového kola, při kterém jsou semena rozváděna rotorem na 

statorové kolo, kde se semena loupou (tzv impaktní stroje). 

Bylo navrženo experimentální stanoviště pro simulování impaktního loupání semen 

olejnin v loupacích strojích. Stanoviště bylo navrhnuto tak, aby bylo možné simulovat tři 

orientace dopadu. Realizace byla provedena ve spolupráci s firmou Farmet a.s. a za podpory 

grantu Studentské grantové soutěže ČVUT SGS20/114/OHK2/2T/12 Zkoumání 

kvalitativních parametrů loupání olejnatých semen. 

Byl proveden experiment, při kterém byla semena slunečnice vrhána proti ocelové 

desce. Místo dopadu bylo snímáno vysokorychlostní kamerou. Pomocí programu byly 

vypočítány dopadové rychlosti semen. Ze záznamů parametrů každého vzorku bylo možné 

vypočítat energii při dopadu, při které dochází k porušení slupky. Z vyhodnocených dat 

získaných z experimentu plyne, že nejméně energii potřebné k vyloupnutí semen je 

zapotřebí při dopadu semena podélně na druhém místě je orientace dopadu na hranu 

a v poslední řadě orientace dopadu na plocho viz Obr. 66.   
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

Zkratka   Popis 

w.b.    wet bulb 

Symbol  Jednotka Popis 

α1.  𝑠𝑡  [ 𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−2] úhlové zrychlení prvního rychlostního stupně 

α2.  𝑠𝑡  [ 𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−2] úhlové zrychlení druhého rychlostního stupně 

α𝑚  [ 𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−2] úhlové zrychlení motoru 

β   [1]  součinitel pro výpočet třecího momentu těsnění ložiska 

∆𝑙𝑚/1  [𝑚] velikost jednoho pixelu 

∆𝑙𝑚/𝑚  [𝑚] referenční vzdálenost měřená na metru 

∆𝑙𝑚/𝑝𝑥  [𝑝𝑥] referenční vzdálenost měřená na metru 

𝜂𝑘𝑙í𝑛𝑜𝑣é  [1]  účinnost klínového řemenového převodu 

𝜂𝑜𝑧𝑢𝑏𝑒𝑛é  [1]  účinnost ozubeného řemenového převodu 

𝜇  [1]  součinitel tření 

ω1.  𝑠𝑡  [ 𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−1] úhlová rychlost prvního rychlostního stupně 

ω2.  𝑠𝑡  [ 𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−1] úhlová rychlost druhého rychlostního stupně 

ω𝑚  [ 𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−1] úhlová rychlost motoru 

C   [N]  statická únosnost ložiska 

𝑑  [𝑚]  předběžný průměru hnací klínové řemenice 

𝑑𝑘𝑙  [𝑚𝑚]  průměr zvolené klínové řemenice 

𝐸𝑘  [𝑚𝐽]  kinetická energie semena 

𝑓𝑐𝑎𝑚  [𝐻𝑧]  frekvence snímání vysokorychlostní kamery 

𝑖1,2  [1]  převodový poměr mezi první a druhou řemenicí 

𝑖5,6  [1]  převodový poměr mezi pátou a šestou řemenicí 

𝑖𝑐  [1]  celkový převodový poměr  

𝐽𝐻1  [ 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−2] moment setrvačnosti prvního hřídele 

𝐽𝐻2  [ 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−2] moment setrvačnosti druhého hřídele 

𝐽𝐻3  [ 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−2] moment setrvačnosti třetího hřídele 

𝐽𝐻4  [ 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−2] moment setrvačnosti čtvrtého hřídele 

𝐽𝑘𝑙í𝑛𝑜𝑣á  [ 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−2] moment setrvačnosti klínové řemenice 

𝐽𝑜𝑧𝑢𝑏𝑒𝑛á 32 [ 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−2] moment setrvačnosti ozubené řemenice 

𝐽𝑜𝑧𝑢𝑏𝑒𝑛á 56 [ 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−2] moment setrvačnosti ozubené řemenice 
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𝐽𝑜𝑧𝑢𝑏𝑒𝑛á 72 [ 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−2] moment setrvačnosti ozubené řemenice 

𝑘𝑠1  [1]  součinitel pro výpočet třecího momentu těsnění ložiska 

𝑘𝑠2  [1]  součinitel pro výpočet třecího momentu těsnění ložiska 

L   [𝑚𝑚]  délka semena 

𝑀𝑠𝑒𝑎𝑙  [𝑁 ∙ 𝑚𝑚] třecí moment těsnění ložiska 

𝑀𝑡  [𝑁 ∙ 𝑚𝑚] třecí moment ložiska 

𝑚  [𝑘𝑔]  hmotnost semena 

𝑚𝑠  [𝑔]  hmotnost semen po sušení 

𝑚𝑤  [𝑔]  hmotnost semen před sušením 

𝑛2  [ 𝑚𝑖𝑛−1] otáčky druhé řemenice 

𝑛5  [ 𝑚𝑖𝑛−1] otáčky páté řemenice 

𝑛6  [ 𝑚𝑖𝑛−1] otáčky šesté řemenice 

𝑛𝑚  [ 𝑚𝑖𝑛−1] otáčky motoru 

𝑛𝑝𝑖𝑐  [1]  počet snímků 

𝑛𝑝𝑜ž  [ 𝑚𝑖𝑛−1] požadované otáčky motoru 

𝑃1.  𝑠𝑡  [𝑊]  výkon potřebný pro rozběh prvního rychlostního stupně 

𝑃2.  𝑠𝑡  [𝑊]  výkon potřebný pro rozběh druhého rychlostního stupně 

𝑃𝐶 1.𝑠𝑡  [𝑊]  celkový ztrátový výkon prvního rychlostního stupně 

𝑃𝐶 2.𝑠𝑡  [𝑊]  celkový ztrátový výkon druhého rychlostního stupně 

𝑃𝐶  [𝑊]  celkový ztrátový výkon generovaný ložisky 

𝑃𝑀  [𝑊]  výkon potřebný pro rozběh řemenice umístěné na motoru 

𝑃𝑃𝑀  [𝑊]  minimální výkon potřebný pro rozběh stroje 

𝑃𝑅𝑜𝑧𝑏ěℎ  [𝑊]  výkon potřebný pro rozběh stroje 

𝑃𝑙  [N]  ekvivalentní zatížení ložiska 

𝑃𝑧 1.𝑠𝑡  [𝑊]  ztráta výkonu připadající na jedno ložisko a těsnění pro 

     první rychlostní stupeň 

𝑃𝑧 2.𝑠𝑡  [𝑊]  ztráta výkonu připadající na jedno ložisko a těsnění pro 

     druhý rychlostní stupeň 

𝑅𝑒  [𝑀𝑃𝑎]  mez kluzu materiálu 

𝑅𝑚  [𝑀𝑃𝑎]  mez pevnosti v tahu materiálu 

T  [𝑚𝑚]  výška semena 

𝑇(t)  [𝑝𝑥]  poloha těžiště v časový okamžik t 

𝑇(t+Δ𝑡)  [𝑝𝑥]  poloha těžiště v časový okamžik t + Δ𝑡 



 

 Experimentální měření simulující impaktní loupání semen slunečnice  72 

 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

ÚSTAV 

KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 

 
t   [𝑠]  čas 

t + Δ𝑡  [𝑠]  přírůstek času 

𝑣   [ 𝑚 ∙ 𝑠−1] dopadová rychlost semen 

𝑣1.𝑠𝑡  [ 𝑚 ∙ 𝑠−1] obvodová rychlost prvního rychlostního stupně 

𝑣2.𝑠𝑡  [ 𝑚 ∙ 𝑠−1] obvodová rychlost druhého rychlostního stupně 

W  [𝑚𝑚]  šířka semena 

w  [%]  relativní vlhkost semen (slupky) 

𝑧1  [1]  počet zubů první řemenice 

𝑧2  [1]  počet zubů druhé řemenice 

𝑧5  [1]  počet zubů páté řemenice 

𝑧6  [1]  počet zubů šesté řemenice 

 


