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ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce je navrhnout a konstrukčně zpracovat řešení vibračního podavače, 

který má za úkol transport a setřídění součástek. Součástkou je plastová nálevka. V úvodní části 

je popsán princip vibračních podavačů a dopravníků a jejich současný stav poznání. V další 

části jsou navrhnuta možná řešení dané problematiky, z nich je zvoleno jedno řešení, které 

nejlépe vyhovuje daným kritériím. Celý návrh je zkonstruován jako 3D model. Nechybí zde ani 

analýza možných rizik a nacenění návrhu. Závěrem je také kontrola funkčnosti navrhnutého 

stroje v programu Rocky DEM.  

ABSTRACT 

The purpose of this bachelor thesis is to design and structurally process a solution of a vibratory 

feeder which task is to transport and sort the components. The component is a plastic funnel. 

The principle of vibratory feeders and conveyors and their current status of knowledge is 

decribed at the beginning. In the next part, some possible solutions to the problem are proposed, 

from which one is selected that satisfies the criteria the most. The whole design is constructed 

as a 3D model. There is also an analysis of possible risks and pricing of the design. Finally, the 

functionality of the designed machine is checked in the Rocky DEM program. 
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Vibrační dopravník, vibrační podavač, elektromagnetický budič, žlab, sklolaminátová listová 
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1 ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukčním řešením vibračního podavače 

pro zajištění transportu a zorientování plastových nálevek pro další výrobní operaci. Začátek 

práce se věnuje současnému stavu poznání vědy a techniky dané problematiky. Dále se pak 

věnuje návrhem variant řešení a zdůvodněním vybrané varianty. Vybraná varianta je podrobně 

konstrukčně zpracována včetně 3D modelu, výpočtové simulace jednotlivých částí a výkresové 

dokumentace vybraných uzlů. Závěrečná část práce obsahuje hrubý návrh ceny vibračního 

podavače a ověření funkčnosti stroje v simulačním programu Rocky DEM, který byl zapůjčen 

společností SVS FEM s.r.o. 
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

Vibrační stroje jsou zařízení, které používají vibrace k transportu, orientaci a třídění 

součástek. Dále jsou také hojně využívána k dopravování, třídění a dávkování sypkých 

materiálu jako např. kovové třísky, třísky skla, štěrk, písek, potraviny atd. Vibrační stroje jsou 

běžně využívaná napříč všem průmyslovým odvětvím včetně farmaceutického, 

automobilového, elektronického, kosmetického, potravinářského a obalového průmyslu [1]. 

2.1 Základní rozdělení vibračních strojů 

Protože vibračních strojů je nezměrné množství byly rozdělit do několik základních 

kategorií pro lepší orientaci mezi jednotlivými stroji. 

Vibrační stroje lze rozdělit podle následujících kritérií: 

Účel: 

• Vibrační dopravníky 

• Vibrační podavače 

• Vibrační třídiče 

• Ostatní 

Konstrukce: 

• Lineární 

• Kruhové 

• Stolní 

• Ostatní 

Pohon: 

• Elektromechanický 

• Elektromagnetický 

• Vzduchový 

Pružiny: 

• Ocelové 

• Pryžové 

• Sklolaminátové 

• Vzduchové  
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2.2 Vibrační dopravníky 

Vibrační dopravník je zařízení, který využívá k přemísťování materiálu setrvačných sil, 

působících na částice dopravovaného materiálu. Setrvačné síly vznikají harmonickým 

kmitavým pohybem dopravníku, při kterém dochází v určité fázi k oddělení částic materiálu od 

dopravníku (dojde k překonání gravitační síly) a následném opětovném spadnutí částic 

materiálu zpět na dopravník [2]. 

Jsou vhodné pro přímočarou vodorovnou a úpadní dopravu do 15° práškových nebo 

sypkých materiálu na krátké vzdálenosti. Speciální konstrukce umožňují sklon až 45° u 

lineárních dopravníků. Vibrační dopravníky se využívají ve všech průmyslových odvětvích [2]. 

Obr. 1) Graf znázorňující kmitání dopravníku a trajektorii zrna [2] 

Z 0 je patrná trajektorie zrna, která má tvar paraboly a harmonické kmitání dopravníku. 

Bod H je nejvyšší dosažený bod zrna, bod L je místo kde se zrno odpojí od dopravníku a bod 

B je následný dopad zrna na dopravník. 

Výhody vibračních dopravníků 

• doprava abrasivních (střepy, písek), chemicky agresivních, 

horkých, prašných a plynujících hmot.  

• umožňuje technologické postupy (třídění, promíchávání, sušení, 

ochlazování): 

• efektivní z dlouhodobého hlediska 

• bezúdržbové  

• přizpůsobivost 

Nevýhody vibračních dopravníků: 

• omezená délka 

• dynamické účinky se přenášejí ze stroje do budovy 

• těžká konstrukce 

• cenově nákladné 

• malá dopravní rychlost (do 0,4 𝑚 ∙ 𝑠−1)   
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2.3 Hlavní části vibračního dopravníku 

Vibrační podavač se skládají z 3 základních částí: 

• Dopravní žlab 

• Pohon 

• Pružiny  

2.4 Dopravní žlab 

Dopravní žlab je část dopravníku, po kterém je materiál dopravován. Je vyroben z oceli 

nebo z nerezové oceli. Nejčastější tvary žlabů jsou U, O a V. Některé žlaby mají upravený 

povrch ochranným nátěrem nebo přidáním materiálu jako je neopren, uretan, nelepivý polymer 

a nelepivé texturované povrchy.

Obr. 2) Nerezový žlab ve tvaru U [3] 

  

 

 

 

 

Obr. 3) Nerezový žlab ve tvaru O [4]

2.5 Pohon 

Pohon neboli vibrační budič je zdrojem kmitů. Využívají se zejména 3 typy, a to 

elektromechanický budič, elektromagnetický budič a pneumatický budič. 

2.5.1 Elektromechanický budič 

Elektromechanický budič, přezdívaný také jako vibromotor, je klasický asynchronní 

motor s kotvou na krátko, který je naschvál nevyvážený. Na jeho obou koncích je totiž 

připevněné závaží takzvaná nevývažka s excentrickým těžištěm. Motor tak vytváří při rotaci 

odstředivou sílu, která má harmonický průběh [5]. 
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Na obrázku níže můžeme vidět rozložený pohled sestavy vibromotoru. Motor se skládá 

ze statoru a rotoru, dále z hřídele, která je vyvedená na obě strany. Na hřídeli je na obou koncích 

trvale připevněna zátěž neboli nevývažky. Jak je patrné z obrázku jedna zátěž na každé straně 

je trvale připevněna ke hřídeli. Druhá zátěž takzvaná nastavitelná zátěž se dá nastavovat do 

různých poloh podle dané risky. Tímto způsobem se dá nastavovat velikost odstředivé síly tím 

pádem i velikost amplitudy kmitů. Velikost frekvence kmitů se mění frekvenčním měničem 

jako je to běžné u asynchronních motorů. Nastavení nastavitelné zátěže musí být na obou 

koncích stejně, aby nevznikali jiné nežádoucí síly [6]. 

Obr. 4) Rozložený elektromechanický budič [7] 

Použití jednoho vibromotoru je méně finančně nákladné, avšak pro větší efektivitu se 

používá takzvaný princip duálních motorů. Jedná se o dva synchronizované vibromotory, které 

fungují na principu duálního motoru. Z Obr. 5) je patrné, že oba motory společně vytvářejí 

harmonické kmity v jedné žádoucí ose. V ostatních osách se sily obou motorů navzájem vyruší. 

Dříve byly tyto vibromotory synchronizovány ozubeným kolem. Dnes se využívá takzvaná 

volná synchronizace, kdy oba motory se po zapnutí synchronizují na stejný kmitočet samovolně 

při napájení stejnou frekvencí. Problém s volnou synchronizací může nastat při velmi vysokém 

kmitočtu stroje nebo při nedostatečně tuhých strojních součástkách. 

Obr. 5) Princip duálního motoru [2] 
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Do této kategorie můžeme zařadit i hojně využívaný budič kmitů, který využívá asynchronní 

motor spolu s výstředníkem pro vytvoření kmitů. Moment je přenášen přímo nebo nepřímo 

pomocí řemene na výstředník, který převádí otáčivý pohyb na posuvní. Posuvní pohyb je pak 

převeden na dopravník táhlem. 

2.5.2 Elektromagnetický budič 

Elektromagnetický budič vytváří kmitavý pohyb také díky elektrickému proudu, ale 

princip je oproti elektromechanickému buzení odlišný. Na obr. 6 můžeme vidět princip funkce 

elektromagnetického buzení kmitů. Je to ve směs klasický elektromagnet, který přitahuje kotvu, 

na které je připevněn žlab. Následně při klesání amplitudy pružiny vracejí žlab zpět. Celý proces 

se opakuje a vzniká tak harmonický pohyb. Velikost amplitudy a kmitání lze měnit změnou 

napětí a frekvence pomocí frekvenčního měniče. Tento typ buzení se využívá zejména u 

menších dopravníků [2]. 

Obr. 6) Uspořádání elektromagnetického budiče [8] 

1 - cívky, 2 – jádro cívek, 3 – pevný podstavec, 4 – kotva, 5 – pracovní mezera, 6 – žlab,  

7 – pružiny 

2.5.3 Pneumatický budič 

Pneumatický budič je poháněn stlačeným vzduchem a můžeme jej rozdělit do několika 

skupin podle principu buzení kmitů: 

• Pneumatické pístové vibrátory 

• Pneumatické válečkové vibrátory 

• Pneumatické kuličkové vibrátory 

• Pneumatické turbínové vibrátory 

• Ostatní 

Pneumatický pístový vibrátor tvoří kmity díky stlačenému vzduchu a závaží na pístu. 

Jeho pohyb tam a zpět vyvolává vibrace. Buzené kmity působí v jedné ose. Amplituda kmitů 

lze redukovat upevněním závaží o různé hmotnosti na pohyblivý píst a frekvenci můžeme 

redukovat změnou tlaku vzduchu. Tento typ se využívá u menších dopravníku, podavačů a sít. 

Zejména se používá v silech pro plynulé sypání materiálu a zabránění sypkého materiálu 

usazovat se na stěnách nádoby [5] [9]. 
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Pneumatické válečkové a kuličkové vibrátory fungují na obdobném principu. Buď to 

váleček nebo kulička se díky stlačenému vzduchu, který je pohaní pohybují uvnitř ocelového 

kroužku. Tímto způsobem vzniká síly a následné vibrace. Tyto typy se značí velkou frekvencí 

a odstředivou silou s porovnáním s malou spotřebou vzduchu. Využití mají pro snížení tření u 

dopravníků dále u sil, násypek atd [9]. 

U turbínového vibrátoru jsou vibrace tvořena malou turbínou, která rotuje společně se 

dvěma válečky. I při nízkém tlaku dochází k velkým vibracím. Má obdobné využití jako 

předchozí vibrátory [9]. 

 

Obr. 7) Pneumatické turbínové 

vibrátory [9] 

Obr. 8) Pneumatické pístové 

vibrátory [9]
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2.6 Pružiny dopravníků 

Pružiny spojují vibrující žlab dopravníku se základním rámem dopravníku. Slouží 

k tomu, aby nebyly přenášeny vibrace do rámu dopravníku, případně do podlahy, na které 

dopravník stojí, z tohoto důvodu volíme tuhost pružin co možná nejmenší. Parametry a tuhost 

pružin jsou velice důležité pro správné fungování dopravníku. Pružiny můžeme rozdělit do 4 

oblastí. 

2.6.1 Ocelové pružiny 

Ocelové pružiny můžeme dále rozdělit na vinuté pružiny namáhané na krut a listové 

pružiny namáhané na ohyb. Ocelových pružin je velké množství. Pružiny se liší zejména tuhostí 

a rozměrem. Používají se u větších dopravníků, podavačů, třídičů atd. Na Obr. 9) můžeme vidět 

využití listové ocelové pružiny na kruhovém podavači. Z Obr. 9) můžeme vidět uspořádání 

listových pružin. Pružiny se dávají za sebe pro zvýšení tuhosti svazku. Pro snadnou výměnu, 

přidaní či odebrání listové pružiny jsou pružiny uchyceny šrouby. Aby pružiny se navzájem 

abrazivně nepoškozovali, nedělaly hluk a nevytvářeli tření je mezi nimi vzduchová mezera. 

 

Obr. 9) Svazek ocelových listových pružin [10] 

2.6.2 Pryžové pružiny 

Pryžové pružiny nebo takzvané silentbloky jsou vyrobeny z gumy. Slouží k absorpci 

vibrací. Využívají se nejen u vibračních strojů, ale také hojně v automobilovém průmyslu 

a v dalších odvětvích. Jejich výhody jsou nízká cena a bezúdržbový provoz. Není třeba jej 

mazat, silentbloky fungují nasucho. Na Obr. 10) můžeme vidět široký výběr silentbloků od 

české firmy Trelleborg Bohemia a.s. Silentbloky můžeme vidět také na obr. 7 [11].  

  



 

24 

 

Obr. 10) Typy siletbloků od firmy Trelleborg Bohemia a.s. [11] 

2.6.3 Sklolaminátové pružiny 

Sklolaminát je tvořen ze skleněných vláken a pryskyřice. Tento kompozitní materiál je 

obdoba ocelové listové pružiny, avšak vyznačuje se dlouhou životností, nízkou hmotností, 

nízkou cenou a velkou pevností. Využívá se zejména u malých dopravníků či podavačů, ale 

díky velmi dobrým vlastnostem je využíván i v různých průmyslových odvětvích například 

v letectví.  

Obr. 11) Sklolaminátové listové pružiny [12] 

2.6.4 Vzduchové pružiny 

Vzduchové pružiny se využívají jako antivibrační prvek mimo jiné i v oblasti vibračních 

dopravníků. Hlavní výhodou je, že tuhost pružiny udává intenzita stlačeného vzduchu, díky 

tomu lze nastavit přesnou hodnotu tuhosti dané pružiny případně jí měnit, což u jiných tipů 

odpružení nelze. Firma Trelleborg Bohemia a.s. uvadí vlnovcové vzduchové pružiny ve dvou 

provedení: 

• Rubena 

• Dunlop 

Tyto dva tipy se zejména liší v konstrukci. Rubena se skládá z pryžotextilního vlnovce, 

dvou upínacích kroužků, horního a spodního víka, kde horním víkem je přiváděn vzduch. Horní 

i spodní víko je přizpůsobeno k upnutí pružiny k části stroje. Vlnovcová pružina typu Dunlop 

je opět z pryžotextilního vlnovce, který je navíc vyztužen ocelovými kruhy. Vlnovce jsou 

uzavřeny horní a spodní přírubou, kde horní příruba umožňuje přívod vzduchu. Příruby také 

složí pro upevnění pružiny ke stroji. Oba typy jsou vyráběny v různých velikostech [13]. 
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Obr. 12) Vlnovcová vzduchová pružina [13] 
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2.7 Vibrační podavače 

Vibrační podavače fungují na stejném principu jako vibrační dopravníky, avšak jejím 

primárním účelem není transport materiálu, ale orientace součástek pro další výrobní operace.  

Vibračních podavačů a principy orientace součástek je celá řada. Při volbě podavače je třeba 

vzít ohled na průmysl, aplikaci, vlastnosti materiálu a požadovaná rychlost třídění součástek. 

Existuje pár základních a nejpoužívanějších typů vibračních podavačů, kterými jsou: 

• Kruhové podavače 

• Lineární podavače 

• 3-osé vibrační podavače 

• Stolní podavače 

• Ostatní 

2.7.1 Kruhové podavače 

Tento typ podavače má za cíl pomocí vibrací posouvat součástky po spirálovité dráze 

až na konec dráhy, kde všechny součástky budou v potřebné poloze. Dráha je koncipovaná tak, 

aby dané součástky při špatné orientaci se vrátily zpět na začátek dráhy. Dráha je navržena 

přesně pro daný tip součástky, jeho geometrii a umístění těžiště. Součástky bývají souměrné. 

Slouží především k orientaci menších součástek jako například gumičky, šroubky, různé 

plastové součástky, žárovky, různé léky, vysoustružené součástky atd. [14]. 

Na obrázku níže můžeme vidět klasické uspořádání kruhového vibračního dopravníku. 

Skládá se z násypky (1) se spirálovitou dráhou, kde uprostřed je střední část (2) díky které je 

násypka připevněna k pohonné jednotce (3). Násypka a středová část bývají často z jednoho 

kusu. Pohonná jednotka (3) je připevněna ke stojanu (6,7,8). Regulátorem (4) pak nastavujeme 

požadované parametry frekvence a velikosti amplitudy kmitů [14]. 

Obr. 13) Uspořádání kruhového vibračního podavače [14] 
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Násypky mívají různé tvary. Od firmy RNA můžeme vidět příklad tvary násypek lišící 

se pro různé účely a pro různou orientaci součástek. Dále se dělí také na levotočivé a 

pravotočivé. Jsou vyráběny z hliníku, oceli a nerezové oceli. Některé jsou vyrobené i na 3D 

tiskárně. Povrh je upravován pro tišší chod a kvůli případnému poškození součástek například 

gumou, polyuretanovými nástřiky, různými nátěry či textilem [14]. 

Obr. 14) Typy násypek kruhových podavačů [14] 

Obr. 15) Pravotočivý a levotočivý kruhový podavač [14] 

2.7.2 Lineární podavače 

Tento typ vibračního podavače slouží především k dopravování již zorientovaných 

součástek z kruhového podavače do krátkých vzdáleností a dále také umožňuje konstantní tok 

součástek do další operace. Je to v podstatě akumulátor součástek. Napomáhají tak k hladkému 

a bezproblémovému toku součástek. Lineární podavače můžou být i ve více řadách.  

2.7.3 3-osé vibrační podavače 

Tato inovativní technologie, která je znázorněna na Obr. 16) funguje v někoilika 

krocích. V první řadě se součástky dají do násypky, která slouží jako akumulátor vědšího počtu 

součástek. Z násypky součástky putují na čtvercoví případně obdelníkový podavač. Tento 

padaveč je schopen součástky rovnoměrně rozprostřít dokonce součástky mohou být 

i systematicky rozprostřeny za pomocí vibrací v různých směrech a díky strukturované dírám 

v desce kam součástka zapadne. V dalším kroku je zapotřebý lokalizace součástek za pomocí 

vizualizační kameri, která nasledně zpracované data pošle do výpočetního zařízení, které data 

zpracuje. V dalším kroce už jen víceosý robot řízený výpočetním zařízením součastky 

jednotlivě přemísťuje na další desku kde jsou již zorientované a připravéné k další výrobní nebo 

transportní operaci. Popřípadě jej robot může rovnou osazovat do nějakého stroje k další 

operaci (osazování čipů). Vužívají se zejména k orientaci velice malých součástek jako 

například pružinky, šroubky, matičky, podlošky, čipy, ozubená kolečka do hodinek atd. [14]. 
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Výhody: 

• Vhodné po malé a velice drobné součástky 

• Podavač je flexibylní 

• Součástky se mohou pohybovat po desce podavače v různých 

směrech 

• Součástky se o sebe třou minimálně 

• Součástky lze sistematicky orientovat již na desce podavače 

• Rychlé třídění dílu (až 100 dílů za minutu) 

• Vše je řízeno pomocí jednoho PLC 

Nevýhody: 

• Cenově nákladné, předvším díky víceosemu robotu, snímací 

kameře a softwaru 

• Náročné naprogramovaní řídícího softwaru 

Obr. 16) Řešení 3-osého vibračního podavače [15] 

2.7.4 Stolní podavače 

Tento podavač se skládá z vícero lineárních podavačů, které dohromady tvořící čtverec 

případně obdélník. Jak můžeme vidět na obrázku i násypka v pozadí i samotný recyklační 

podavač v popředí je tvořen z lineárních podavačů. Správně orientované díly jsou vedeny po 

lineárním podavači na konec dráhy. Nesprávně orientované díly jsou odkloněny zpátky do 

recyklačního podavače a musí celou dráhu čtvercového či obdélníkového charakteru opakovat 

znovu. Tento typ podavače je vhodný pro širou škálu součástek malých i velkých rozměrů [16]. 
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Výhody: 

• Vhodné pro leštěné a povrchově citlivé povrchy  

• Vhodné pro dlouhé díly 

• Nízký hluk 

• Zabírá velice málo místa do výšky 

• Jednoduchý tvar násypky 

Nevýhody: 

• Je zapotřebí vícero elektromagnetických budičů 

• Zabírají hodně místa na šířku a délku 

 

Jak můžeme vidět na Obr. 17) tento typ je tvořen celkově 3 lineárními podavači a slouží 

k orientaci ocelových podložek ve tvaru kruhu. První je v jednom směru. Je úzký a slouží 

k transportu součástek do recyklační oblasti, ale zároveň slouží jako dopravník pro již 

zorientované díly. Další lineární podavač je vedle prvního, je o něco širší a slouží k transportu 

odkloněných součástek v opačném směru než první lineární podavač. Třetí a poslední lineární 

podavač pracuje kolmo k prvnímu a druhému podavači a slouží jednoduše k přemístění 

součástek z širokého vibračního podavače zpět na první lineární podavač. Tímto způsobem jsou 

součástky orientovány [16]. 

Obr. 17) Příklad stolního podavače [16] 

Tento typ podavačů využívá převážně štětcový koberec jako povrch. Tyto vlákna jsou 

nakloněny ve směru, ve kterém chceme, aby se součástky pohybovala. Díky úhlu naklonění 

jednotlivých vláken můžeme v různých místech vibračního dopravníku určovat rychlost 

součástky při stejné velikosti amplitudy a frekvence vibračního dopravníku případně i směr, 

kterým by se součástka měla pohybovat. Kartáče bývají k desce připevněny suchým zipem pro 

snadnou výměnu koberce za jiný typ nebo při opotřebovaní. Vlákna se dále mohou lišit délkou 

a tloušťkou jednotlivých vláken [17]. 
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Obr. 18) Koberec pro lehkou manipulaci s díly [17] 

 

Obr. 19) Nejběžnější koberec se střední délkou vláken [17] 

 

Obr. 20) Povrch koberce pro velké a těžké díly [17] 
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3 NÁVRH VARIANT ŘEŠENÍ 

V této části bakalářské práce se budu věnovat samotnému konstrukčnímu návrhu 

a zpracování vibračního podavače pro zadanou součástku. 

3.1 Zadaná součástka 

Zadanou součástkou, pro kterou bude vibrační podavač konstruován je plastová nálevka 

vyrobená z HDPE (vysokohustotní polyetylen). Nálevka váží kolem 21g a její délka je 275 mm.  

Má kruhový tvar kde nejširší průměr měří 44,4mm a nejmenší průměr 19,8mm.  Při pohledu na 

nálevku jsme zjistily, že při návrhu podavače se budeme snažit o to, aby výsledná poloha již 

zorientovaných nálev byla ve svislé poloze k čemuž nám pomůže rozšířené ústí nálevky. Dále 

je také patrné, že nálevka se po pár centimetrech dělí na dvě trubice. 

V návrhu používám zjednodušený model této nálevky, vymodelovaný v 3D programu. 

Vymodelovaná nálevka se liší od originální jen ve velice málo aspektech, které můžeme 

zanedbat. Hlavní a důležité rozměry jsou shodné. Originální model je na Obr. 21). 

Obr. 21) Plastová nálevka 
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3.2 Návrh konstrukčních variant 

V této části budou navrhnuty varianty vibračního podavače, které budou řešit danou 

problematiku. Celkem byly navrhnuty 3 varianty, které se zdáli být těmi nejideálnějšími 

s ohledem na současný stav poznání a na danou problematiku. Dále pak jednotlivé varianty 

byly porovnány mezi sebou a zhodnoceny podle různých kritérií jako například 

z ekonomického hlediska, konstrukčního hlediska, velikosti samotné konstrukce, rychlosti atd. 

3.3 Varianta číslo 1. 

První navrhnutou variantou je klasický již zmínění kruhoví vibrační podavač s lineárním 

podavačem, který slouží jako akumulátor součástek. 

Nálevka by tak putovala po trajektorii kruhového podavače, který by byl opatřen 

takovými prvky, aby se na lineární podavač nedostala špatně orientovaná nálevka. To znamená, 

aby nálevky ke konci kruhového vibračního podavače byly orientovaná v řadě za sebou, a to 

skoro ve vodorovné poloze. Následně by lineární podavač nálevky zorientoval do svislé polohy 

a vedle sebe. Zároveň by lineární podavač zajišťoval plynulí chod nálevek. Něco podobného 

můžeme vidět na obrázku níže, kde je orientovaná součástka tvarově podobná té naší zadané 

součástce. Na obrázku je vibrační podavač od firmy Feeding Cocepts, Inc. 

Obr. 22) Konstrukce vibračního podavače od firmy Feeding Cocepts, Inc. [18]  

3.4 Varianta číslo 2. 

Druhou variantou by byl stolní podavač spolu s gravitačním podavačem. Stolní podavač 

by zajišťoval transport zorientovaných součástek do gravitačního podavače. Lineární gravitační 

podavač by pak zde sloužil k transportu již zorientovaných součástek a zároveň tak napomáhal 

k plynulému chodu. Povrch by byl tvořen z brushlonu, což je dalo by se říct koberec tvořený 

z jednotlivých vláken. Brushlon tak napomáhá k transportu součástek i do jiných směrů, než je 

směr vibrací. Obdobnou konstrukci tohoto návrhu můžeme vidět na obrázku níže od firmy CDS 

Manufacturing Inc, 
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Obr. 23) Konstrukce stolního vibračního podavače od firmy CDS Manufacturing, Inc. 

[16] 

3.5 Varianta číslo 3. 

Poslední variantou je již zmiňovaný 3-osý vibrační podavač, který by se skládal 

z násypky, dále z vibračního stolu a robotického ramene. Pro správnou funkci robota by 

vibrační stůl byl snímán kamerovým senzorem. Funkce by byla následující. V násypce by bylo 

velké množství nálevek, které by se po menších dávkách dostávaly na vibrační stůl následně by 

nálevky byly oskenovány kamerovým systémem a robotem postupně přemístěny k další 

výrobní operaci. Při přemísťování by je samozřejmě robot správně zorientoval. Na obrázku níže 

je zmenšené konstrukční zpracování této varianty jen pro představ. Firma tohoto návrhu je 

Universal Robots. 

Obr. 24) 3-osý podavač od firmy Universal Robots [19]  
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3.6 Výběr konstrukční varianty 

V této části se budeme věnovat samostatnému výběru jednoho řešení, které dále budeme 

zpracovávat. Pro výběr správného řešení této problematiky byly určeny jednotlivá kritéria a v 

nich budeme přidělovat body jednotlivým konstrukčním variantám. Hodnocení bude od 1 do 

10, kde 10 je nejlepší hodnocení a 1 je nejhorší hodnocení. Zvolená konstrukční varianta této 

problematiky pak bude ta, která dostane nejvíce bodů. Varianty byly hodnoceny s ohledem na 

současný stav poznání a s ohledem na danou problematiku  

Dané oblasti hodnocení: 

1. Ekonomické hledisko 

2. Zástavbové rozměry 

3. Náročnost smontování konstrukce 

4. Náročnost na seřízení stroje (naprogramování stroje) 

5. Spolehlivost 

6. Hlučnost 

7. Přizpůsobivost 

8. Životnost 

Tab 1)  Hodnocení 

Kritéria 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Celkem 

Varianta 1. 7 5 8 8 9 7 7 8 59 

Varianta 2. 8 7 8 7 9 8 8 7 62 

Varianta 3. 1 3 6 1 10 10 10 7 50 

 

Z hodnocení je patrné, že každá varianta má své pro a proti. Z hodnocení dále vyplívá, 

že konstrukční návrh číslo 3. je v mnoha oblastech dobrým řešením, avšak je cenově nákladný 

zejména kvůli robotickému rameni, snímací kameře, a samotné náročnosti naprogramování 

stroje. Konstrukční varianty 1 a 2 jsou si ve své podstatě velice podobné, což nasvědčuje i 

výsledek hodnocení. Vítězným návrhem je tedy varianta číslo 2, kterou budu dále zpracovávat.  
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4 KONSTRUKČNÍ NÁVRH 

Tato část se bude věnovat konstrukčnímu návrhu varianty číslo 2. a jeho jednotlivým 

prvkům. Nejprve byl udělán kompletní hrubý návrh ve 3D programu Solidworks. Následně 

jsem tento návrh zpracoval a upravil do finální podoby s ohledem na různé konstrukční prvky, 

kterým se budeme v této části podrobně věnovat. 

Na obrázcích níže můžeme vidět finální návrh vibračního podavače. V levé části je 

gravitační lineární podavač sloužící k shromažďování již zorientovaných nálevek a také slouží 

k plynulému dopravování nálevek k další operaci. Veprostřed můžeme vidět celý stolní 

podavač, která se skládá ze dvou částí. První část obsahuje násypku a část recyklační trati. 

Druhá část obsahuje zbylou část recyklační trati a slouží k finálnímu zorientování nálevky a 

k dopravě nálevek do gravitačního podavače. Celá konstrukce je na podstavě z dutých 

čtvercových profilů. Ze přední části jsou připevněny regulátory pro řízení vibračního podavače. 

Obr. 25) Konstrukční návrh vibračního podavače 
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4.1 Podstava konstrukce 

Podstava konstrukce je tvořena z dutých čtvercových profilů o rozměru 40x40 mm, 

s tloušťkou stěny 4 mm. Prodejcem těchto profilů je společnost Ferona a.s. Cena je přibližně 

142 Kč/metr. Profily jsou vyrobeny z konstrukční oceli s označením S235JRH, která je dobře 

svařitelná. Svařenec je natřen ochranným lakem pro zvýšení odolnosti před korozí. Nohy mají 

zespoda ochranou gumovou vložku, která vymezuje nerovnosti povrchu, na kterém bude stroj 

stát. Na konci profilů na horní časti jsou přivařeny záslepky. 

Pro utčení bezpečnosti této konstrukce jsme použily simulační studii v programu 

Solidworks. Konstrukce je testována pouze na statické zatížení. Ze samotného modelu bylo 

z programu zjištěno, že celková váha stolního podavače ležícího na této konstrukci je 155,8 Kg. 

Váha byly vynásobili tíhovým zrychlením a dostali jsme sílu o velikosti 1528,4 N, která působí 

na danou konstrukci. Dále byl už jen stejný postup opakován pro gravitační podavač, který váží 

přibližně 8,4 Kg a je umístěn na levé části konstrukce. Výsledné síly byly zaokrouhlili o pár 

desítek Newtonu směrem nahoru aby tak nedošlo k tomu, že v reálných podmínkách bude 

zatížení větší. Dále také z důvodu, že byly zanedbány některé faktory, jako například váha 

svarů, nežádoucí vibrace přenesené ze stroje do konstrukce, váha všech nálevek v podavači atd. 

Celková působící síla od stolního podavače je 1600 N a síla od gravitačního podavače je 100N.  

Výpočet je zjednodušený a zanedbává dynamické účinky od vibrací. Samotná váha 

svařené konstrukce je v testu zohledněna. 

Obr. 26) Součinitel bezpečnosti při statickém namáhání konstrukce 

Z analýzy je patrné, že minimální součinitel bezpečnosti je 56,5. Dále také jsme se 

dozvěděli například maximální napětí v konstrukci 4,1 MPa a maximální posuv, který je 

přibližně 0,02 mm. Tím pádem můžeme říct, že konstrukce vyhovuje našim požadavkům 

s dostatečnou rezervou.  
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4.2 Silentbloky 

Tyto 4 silentbloky spojují zbytek stolního vibračního podavače s konstrukcí podstavy. 

Silentbloky leží na svařených záslepkách a na nich je deska s vibračním podavačem. Jsou 

připevněny šroubovým spojem, jak můžeme vidět na níže. Jejich hlavním účelem je zabránění 

šíření nežádoucích vibrací vyvolané strojem šířící se do konstrukce podstavy a dále do podlahy. 

Průměr silentbloků je 40 mm a výška je 30 mm. Výrobcem je již zmiňovaná firma Trelleborg 

Bohemia a.s.. Při již zmiňovaném dimenzovaném zatížení 1600 N připadne na 1 silentblok síla 

o velikosti 400 N, což je méně než maximální zatížení silentbloku udávané výrobcem, které je 

600 N. Dané silentbloky tedy vyhovují. 

 

Obr. 27) Silentblok z katalogu výrobce [11]  Obr. 28) Umístění silentbloku 

4.3 Stolní vibrační podavač 

V této části se budu věnovat popisu konstrukčního řešení stolního vibračního podavače, 

který je tvořen dvěma lineárními podavači. Tuto část můžeme rozdělit na 4 kapitoly, kterými 

jsou: 

• Vibrační žlab 

• Elektromagnetický budič kmitů 

• Listové pružiny 

• Princip orientování nálevek 

4.3.1 Vibrační žlaby  

Jak již jsem zmiňoval tento stolní podavač je tvořen, ze dvou lineárních podavačů. Tím 

pádem máme zde i dva vibrační žlaby.  

První ze žlabů je tvořen, ze 4 stavebnicových hliníkových profilů o rozměru 45x45 mm 

a délce 1000 mm. Na nich jsou 2 příčné hliníkové profily 20x20 mm, které zajišťují že horní 

deska má v první části sklon 2 stupně a v druhé části je rovná. Dohromady s deskou tvoří 

hliníkový svařenec. Ke stavebnicovým hliníkovým profilům za pomoví jejich drážek jsou dále 

přišroubovány ostatní prvky, kterými jsou boční desky vyrobené z PVC a ve spodní části je zde 

přišroubován lineární vibrační budič a listové pružiny. Zadní části tohoto žlabu můžeme vidět 

násypku na Obr. 29), která slouží k zachycení většího množství nálevek. Gumová zábrana 

v násypce je nastavitelná, což umožňuje nastavit průtok nálevek na optimální. 
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Obr. 29) Vibrační žlab číslo 1 

Tato konstrukce má oproti ocelové konstrukci své nevýhody, ale i výhody. Nevýhody 

jsou například obtížnější svařování a o něco málo vyšší cena. Výhodou této konstrukce, že je o 

něco lehčí, než by byla ocelová konstrukce. Bez jakéhokoliv vrtání do profilu můžeme snadno 

upevnit různé prvky ke svařenci a snadno provést montáž či demontáž prvků. Obzvlášť výhodná 

je při seřizování určitých vzdáleností, ať už před provozem stroje nebo po zkušebním provozu, 

což by u kompletního svařence nebylo možné.  

 

U druhého žlabu, který je o něco lehčí a užší je konstrukce obdobná jako u prvního 

akorát jsou zde použity jen dva stavebnicové hliníkové profily, které jsou svařeny k desce. Opět 

jsou zde k profilům přišroubovány bočnice a ze spodní části pružiny a lineární budič. Na Obr. 

30) můžeme vidět celé provedení žlabu číslo 2. Podélná lišta slouží k nasměrování správně 

orientovaných nálevek do gravitačního podavače a k odklonění špatně zorientovaných nálevek 

zpět na žlab číslo 1. Dále je zde ocelový plech, který je uchycen pantem k ocelovým profilům 

ve tvaru L. Drážky v profilu zajišťují nastavitelnost umístění plechu. Pant je zajištěn čepem. 

Díky ocelovému plechu jsou nálevky podávány do gravitačního podavače za sebou nikoliv však 

vedle sebe. 

Obr. 30) Vibrační řlab číslo 2 

Povrch obou vibračních žlabů je tvořen štětcovým kobercem, kterému se také říká 

brushlon. Jedna z firem, která vyrábí různé druhy tohoto produktu je firma 3M. Zde je využit 

brushlon s označením 321B, který má sklon štětin 20 stupňů a má zelenou barvu vláken.  
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4.3.2 Elektromagnetický budič kmitů 

Elektromagnetický budiče byl vybrán od firmy Kendrion, která vyrábí různé magnetické 

systémy včetně lineárních a elektromagnetických budičů. Firma Kendrion má v ČR zastoupení 

firmou Schmachtl. 

Pro zvolení správného elektromagnetického budiče bylo postupováno následovně. 

Z modelovacího programu víme, že těžší žlab číslo 1 váží po zaokrouhlení směrem nahoru 33 

Kg. Firma Kendrion u svých budičů udává mimo jiné výkon a maximální sílu. Tyto informace 

byly porovnány s firmou RNA a dále také s českou firmou Vondra a Vondra, které vyrábějí 

lineární podavače a uvádějí maximální zatížení u jednotlivých podavačů a jejich výkon je 

uveden v Tab 2) . 

Tab 2)  Volba elektromagnetického budiče 

 
Lineární podavač  

(firma RNA) 

Lineární podavač  

(firma Vondra a Vondra) 

Zvolený budič od 

firmy Kendrion 

Označení SLL 804-1800 VZP/D-180 WSB011002 

Max. zatížení Do 40 Kg Do 40 Kg Neuvedeno 

Výkon 550VA 650 VA 650VA 

 

Pro vibrační žlab 2, který je o něco lehčí byl zvolen stejný tip magnetického budiče. 

Uchycení budiče můžeme vidět na obrázku níže. Budič je uchycen ve vodorovné poloze, aby 

na výšku zabíral co nejméně místa. Budič i armatura jsou připevněny šrouby ke konstrukci. 

Vrchní část je připevněna ke žlabu pomocí šroubů a spodní část je k desce přivařena. Budič je 

vyroben z ocelových plechů s označením oceli S235JR. Navinutá cívka je zalita do pryskyřice 

a chráněna gumovým obalem před, prachem a nečistotami. 

Obr. 31) Elektromagnetický lineární budič 

  



 

42 

 

Pro analýzu pevnosti šroubového spoje, kterým je elektromagnetický budič uchycen, 

můžeme opět použít simulaci v programu Solidworks. Jedná se o šrouby M6 o délce 70 mm, 

kde závit má délku 24 mm. Šrouby mají třídu pevnosti 12.9. Maximální zatížení, které je 

oscilátor schopen vyvinout je podle výrobce při maximální amplitudě 320 N. Tato síla působí 

vodorovně na ocelové plechy budiče, a je dále přenášena šrouby do podstavy. Z analýzy je 

patrné že největší napětí je v materiálu pod hlavou šroubu, proto jsme pod šroub daly podložku, 

aby napětí od šroubu působilo na větší ploše. Minimální bezpečnost je zde 4 a utahovací 

moment šrouby byl zvolen 4 N·m. Pro kotvu by byla simulace totožná. 

Obr. 32) Simulace pevnosti šroubového spoje 

4.3.3 Listové pružiny 

Pro odpružení žlabů byla zvolena listová pružina vyrobená z kompozitního materiálu na 

bázi skleněných vláken a pryskyřice. Pro těžší vibrační žlab byly zvoleny 4 sklolaminátové 

destičky o rozměrech 80x80 mm. Pro lehčí vibrační podavač byly zvoleny 2 sklolaminátové 

destičky o rozměrech 110x80 mm. Pro volbu správné tloušťky nám poslouží simulační analýza. 

Jednou z firem, která se zabývá výrobou těchto materiálů je Britská firma Heathcote Industrial 

Plastics. Tloušťka destiček jde zvolit od 0,75 mm do 8 mm. Zvětšením tuhosti pružin se dá 

docílit uchycením více destiček za sebe. Destička je uchycena pod úhlem 20 stupňů. Uchycení 

destičky je provedeno šroubovým spojem, jak můžeme vidět na obrázku níže [12]. 

Obr. 33) Uchycení sklolaminátové listové pružiny 
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Pro navržení správné tuhosti zde budeme navrhovat správnou tloušťku.  

Při navrhování si musíme dát pozor hned na několik věcí, kterými jsou: 

• Posuv destičky ve vodorovném směru nesmí být větší, než 3 mm, jinam by docházelo 

ke kontaktu kotvy s elektromagnetickým budičem 

• Maximální napětí destičky nesmí přesáhnout maximální dovolené napětí, které je dáno 

výrobcem 

• Tuhost destičky by měla být co nejmenší, aby nekladla velký odpor a snadno šla 

rozvibrovat 

Tab 3)  Hodnoty pro simulaci 

Modul pružnosti destičky 33 GPa 

Maximální dovolené napětí v destičce 138 MPa 

Rozměr destičky (Žlab 1) 80x80 mm 

Rozměr destičky (Žlab 2) 110x80 mm 

Počet destiček (Žlab 1) 4 

Počet destiček (Žlab 2) 2 

Úhel natočení destiček 20 stupňů 

Hmotnost (Žlab 1) 33 Kg 

Hmotnost (Žlab 2) 18 Kg 

Tíhová síla (Žlab 1) 323,7 N 

Tíhová síla (Žlab 2) 176,6 N 

Maximální síla od elektromagnetického budiče 320 N 

 

Nejprve si spočítáme tíhovou sílu pro jednotlivé destičky: 

 
𝐹t1 =

𝐹𝑐1

𝑛
=

323,7 𝑁

4
= 80,9 𝑁 (1)  

 

 

𝐹𝑡2 =
𝐹𝑐2

𝑛
= 88,3 𝑁 (2)  

A dále spočítáme sílu od magnetického budiče pro jednotlivé destičky: 

 

𝐹𝑒1 =
𝐹𝑒𝑚𝑎𝑥

4
= 80 𝑁 (3)  

 
𝐹𝑒2 =

𝐹𝑒𝑚𝑎𝑥

2
= 160 𝑁 

(4)  

 

Nyní máme všechny potřebné údaje pro simulaci. V simulaci jsme se snažily napodobit 

uchycení sklolaminátové destičky, jak je na Obr. 33) tak, aby analýza byla co nejreálnější. Při 

analýze jsme upravovaly pouze tloušťku destičky tak abychom ve výsledku dostali vyhovující 

hodnoty. Tloušťky, které výrobce udává jsou 0,75;1,00;1,25;1,75 atd. 
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Obr. 34) Simulace destičky pro žlab 1 

Pro žlab jedna jsme při konečné simulaci zvolily tloušťku destičky 1 mm. Maximální 

napětí je 99,6 MPa s bezpečností 1,39. A maximální posun je 1 mm. 

Obr. 35) Simulace destičky pro žlab 2 

U destičky ke žlabu 2 jsme zvolily jako konečnou tloušťku 1,75. Při této tloušťce došlo 

k maximálnímu napětí 103,2MPa s bezpečností 1,34. Maximální posun je zde 1,93 mm. 

Všechny tyto hodnoty u obou tipů sklolaminátových destiček vyhovují dříve 

předepsaným požadavkům.  
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4.3.4 Princip orientování nálevek 

V této části je podrobně popsán princip a směr pohybu nálevek, díky kterému dochází 

k jejím zorientovaní. 

Princip budu popisovat, za pomocí půdorysu vibračního stolu. Jednotlivé žlaby mají 

vyznačený směr vibrací v této rovině černou šipkou. A směr, kterým jsou štětiny koberce 

nakloněny je vyznačen červenou šipkou. Větší množství nálevek je nasypáno do násypky, odtud 

putují přes gumovou bránu, která redukuje průtok nálevek do části, kde za pomocí brushlonu 

jsou nasměrovány na druhý vibrační žlab. Zde nálevky putují do úzké části, kde za pomocí lišty 

zůstanou správně orientované nálevky, které putují dále do gravitačního podavače. Nesprávně 

orientované nálevky jsou lištou odkloněny zpět na první vibrační podavač, který je znovu 

dopraví na začátek druhého vibračního podavače. Zde můžeme předpokládat, že pro plynulí 

chod bude rychlost vibrací u prvního žlabu o něco menší než u žlabu druhého. 

Obr. 36) Půdorys vibračního stolu 

4.4 Gravitační lineární podavač 

Gravitační lineární podavač zde slouží k zásobování a k plynulému dopravování již 

zorientovaných nálevek k další operaci. Sklon je určen z praktického testu u, kterého stačilo 10 

stupňů, aby se nálevka začala klouzat po nakloněných tyčích. Proto jsme zde použily sklon 15 

stupňů, který zaručuje že nálevky se zde nebudou zasekávat, Konstrukce je tvořena 

ze stavebnicových profilů 45x45, které jsou k sobě přišroubovány. Hliníkové desky, po kterých 

nálevky klouzají jsou připevněny ze spodu profilu šrouby. Drážky v nich zajišťují, že 

vzdálenost mezi nimi můžeme snadno seřídit. 
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Obr. 37) Gravitační podavač při pohledu zespoda 

Na samotném konci gravitačního podavače je připevněn snímač, který složí k počítání 

jednotlivých nálevek. Snímač je kapacitní, což nám umožňuje snímat i plastové předměty. Má 

měřící vzdálenost do 25 mm a výrobce je BALLUFF. Cena je přibližně 1950 Kč [20]. 

Obr. 38) Kapacitní snímač [20] 

4.5 Regulátor pro řízení vibračních podavačů 

Pro řízení a regulaci elektromagnetických budičů byly zvolily dva regulátory 

s označením DIGR – 1502/E, jeden pro každý žlab. Regulátor umožňuje nastavení frekvence 

od 20 Hz do 120 Hz s krokem 0,2 Hz Součástí regulátorů je i oddělené napájení pro náš 

kapacitní senzor. Digitální výstup má několik předdefinovaných funkcí, díky kterým můžeme 

daný podavač naprogramovat v závislosti na náš senzor například tak, že jestli senzor bude 

snímat část nálevky delší dobu dojde k zastavení obou vibračních žlabů, dokud opět senzor 

nezaznamená pohyb nálevek. Výkon jednoho regulátoru je 4,5A/230 V, což je 1035 W. Výkon 

pro řízení našich elektromagnetických budičů je tedy dostačující. Výstupní napětí se dá také 

regulovat a pohybuje se od 5 % do 100 % napájecího napětí s krokem 0,5 % [21]. 
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Obr. 39)  Regulátor pro řízení vibračního podavače [21] 
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5  NACENĚNÍ KONSTRUKČNÍHO NÁVRHU 

V tabulce jsou zahrnuty jednotlivé ceny prvků. Ceny jsou mnohdy orientační, proto je 

třeba je brát s rezervou. Různé ceny, které uvádí výrobce jsou zaokrouhleny nahoru o pár 

jednotek či desítek korun, což zohledňuje případné nařezání profilů či dopravu výrobku. 

Některé produkty mají větší rozměr, než potřebujeme, což je dáno tím, že výrobce menší 

rozměry neprodává. 

Tab 4)  Ceník 

 

Položka 
Rozměr 

[mm] 
Množství 

Cena za 

jednotku 
Cena [Kč] 

Návrh konstrukce 
   

25000 

Ocelová nosná deska 1000x700x15 1 10 500 Kč 10500 

Ocelový dutý profil 40x40x4 12 130 Kč/m 1560 

Gumová ucpávka 
 

5 15 Kč/ks 75 

Silentblok ⌀40/30 4 100 Kč/ks 400 

Hliníkový profil 45x45 12 300 Kč/m 3600 

Hliníkový dutý profil 25x25 1,2 80 Kč/m 96 

Hliníkový plech 1000x2000x4 1 3000 Kč/ks 3000 

PVC deska 1000x1000x5 1 500 Kč/m^2 500 

Různé plechové komponenty 
   

2000 

Brushlon-321B 1000x1000 1 
 

15000 

Elektromagnetický budič 
 

2 20000 Kč/ks 40000 

Frekvenční měnič DIGR-1502/E 130x195x60 2 10000 Kč/ks 20000 

Sklolaminátová destička pro žlab 1 80x80x1 4 60 Kč/ks 240 

Sklolaminátová destička pro žlab 2 110x80x1,75 2 80 Kč/ks 160 

Senzor ⌀30/66,5 1 
 

1850 

Guma 500x500 1 
 

500 

Výroba neuvedených komponentů 
   

15000 

Montáž a svařování     20000 

Seřízení a testování 
   

15000 

Rozvod elektřiny 
   

8000 

Revize 
   

3000 

Celkem    185481 





 

51 

 

6 SIMULACE V PROGRAMU ROCKY DEM 

Pro nasimulování funkčnosti konstrukce vibračního podavače bez nutnosti sestavení 

prototypu byl použit software Rocky DEM. Tento software modeluje tok částic. Má jednoduché 

prostředí a lze vněm nastavit různé tvary částic. Program podporuje formáty *.stl, *.dxf, *.xgl, 

*.cas, *.msh pro import modelu stroje i částic. Program umožňuje i pokročilé simulace jako 

jsou například porušení částic, adhezi a opotřebení zařízení. Podporuje napojení na softwary 

ANSYS Fluent, ANSYS Mechanical a optiSLang. Výpočty simulace probíhají pomocí 

procesoru, grafické karty nebo pomocí více grafických karet počítače. Využití software je 

v mnoha odvětvích jako například těžební průmysl, procesní aplikace, zemědělství. Program 

Rocky DEM byl pro tyto účely zapůjčen společností SVS FEM s.r.o. [22]. 

6.1 Nastavení programu 

Nejprve jsme části modelu a částici v našem případě plastovou nálevku importovaly do 

programu pomocí formátu .stl. Na Obr. 40) je znázorněn panel Data, ve kterém probíhalo hlavní 

nastavení softwaru. V programu jsme musely nadefinovat tíhové zrychlení, vibrace, materiály, 

tření mezi materiály, oblast generování nálevek a množství generovaných nálevek. Následně 

už jsme jen nastavily délku simulace, která i po skončení jde prodloužit. 

Obr. 40) Panel Data v programu Rocky DEM 
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6.2 Simulace jedné nálevky 

V simulaci byla nadefinována jen jednu nálevka. Nastavení amplitudy a frekvence 

vibrací bylo 40 Hz a 0,6 mm pro žlab 1, a 60 Hz a 1 mm pro žlab 2. Simulace je také v příloze 

na CD ve formátu .avi. 

Obr. 41) Simulace jedné nálevky 

Na Obr. 42) je graf znázorňující posuvnou rychlost nálevky v závislosti na čase. Z grafu 

vyplívá, že rychlost nálevky na žlabu 1 je přibližně 0,07 𝑚 ∙ 𝑠−1, a na žlabu 2 je přibližně 0,11 

𝑚 ∙ 𝑠−1. Maximální rychlost nálevky je přibližně 1 𝑚 ∙ 𝑠−1 v čase 23,85 sekund, a to na konci 

gravitačního podavače. 

Obr. 42) Závislost posuvné rychlosti nálevky na čase 
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6.3 Simulace 20 nálevek 

Díky této simulaci jsme mohli nastavit mezeru mezi gumou násypkou a brushlonem, tak 

aby se nálevky nezasekávali a to na 60 mm. Dále jsme museli upravit umístění PVC příčky, 

protože docházelo k zasekávání nálevek, což můžeme vidět na obr. 43. Nastavení amplitudy a 

frekvence bylo v tomto případě pro žlab 1 50 Hz s amplitudou 0,6 mm a pro žlab 2 60 Hz 

s amplitudou 1 mm. Bylo generováno 20 nálevek a to podobu 50 sekund. Na Obr. 44) je 

znázorněn průběh simulace. Simulace je také v příloze na CD ve formátu .avi.  

Obr. 43) Zaseknuté nálevky 

Obr. 44) Simulace dvaceti nálevek 



 

54 

 

 

Na Obr. 45) je znázorněn počet nálevek v závislosti na čase. V grafu jsou tak 

zaznamenány jak vygenerované nálevky, tak i nálevky, které jsou již z orientované a opustily 

vibrační podavač. Z grafu je patrné že v čase zhruba od 30 sekund do 52 sekund jsou 

vygenerované nálevky a orientované nálevky v rovnováze. V tomto rozmezí můžeme říct, že 

stroj je při této konfiguraci schopen zorientovat 6 nálevek během 22 sekund, což je zhruba 1 

nálevka během 3,7 sekund. Ve stroji bylo při této simulaci maximálně 11 nálevek současně. 

Obr. 45) Závislost počtu nálevek na čase 
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7 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout vibrační podavač pro zorientování plastových 

nálevek. V první části byl rozebrán současný stav poznání. V této části jsme mimo jiné zjistily, 

že tato technologie je hojně využívaná napříč všemi průmyslovými odvětvími. Byl zde rozebrán 

princip i jednotlivé tipy variant těchto strojů. 

Na základně rozboru současného stavu poznání byly v další části navrhnuty 3 varianty 

řečení daného problému a z nich zvoleno jedno řešení, které nejvíce vyhovovalo daným 

kritériím. 

Dále byla podrobně zpracována nejvhodnější varianta konstrukčního návrhu. Návrh byl 

zpracován jako 3D model v programu Solidworks. Byly zde provedeny výpočetní analýzy 

určitých částí pro správnou funkčnost stroje a vyřešeny jednotlivé konstrukční prvky stroje. 

Nechybí ani samotný hrubý návrh ceny vibračního podavače. V ceně jsou zahrnuta 

jednotlivé materiály a prvky stroje. Jsou zde i další potřebné náklady jako například návrh 

konstrukce, montáž, svařování, seřízení, testování, rozvod elektřiny a revize. Hrubý odhad ceny 

je 186 000 Kč.  

V poslední kapitole je popsána realizace simulace v programu Rocky dem pro ověření 

správné funkčnosti stroje bez nutnosti sestavování prototypu. Nejprve byla provedena simulace 

jedné nálevky při, které jsme mohli doladit nastavení jednotlivých parametru v programu. 

Následně byla provedli simulaci pro 20 nálevek, které byly postupně generovány. Simulace 

odhalila zasekávání nálevek, ke kterému docházelo kvůli malému prostoru mezi PVC příčkou 

a ocelovým plechem. Problém byl tak vyřešen upravením umístění PVC příčky.  

V příloze je jak 3D model vibračního podavače, tak výkresová dokumentace 

jednotlivých uzlů a videa simulace z programu Rocky DEM ve formátu .avi z obou 

provedených simulací. 

Doporučením pro praxi je použít u vibrujících šroubových spojů pojistnou podložku 

NORD-LOCK, u které je zapotřebí větší uvolňovací moment než utahovací. Nemělo by tak 

docházet k uvolňování těchto spojů v důsledku vibrací, případně pokud je to možné řešit tyto 

spoje svařením. 
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Symbol Název Jednotka 

𝑭𝑪𝟏 Celková tíhová síla žlabu 1 [N] 

𝑭𝑪𝟐 Celková tíhová síla žlabu 2 [N] 

𝑭𝒕𝟏 Tíhová síla působící na jednu destičku žlabu 1 [N] 

𝑭𝒕𝟐 Tíhová síla působící na jednu destičku žlabu 2 [N] 

𝑭𝒆𝒎𝒂𝒙 Maximální budící síla elektrického budiče [N] 

𝑭𝒆𝟏 Síla od budiče působící na jednu destičku žlabu 1 [N] 

𝑭𝒆𝟐 Síla od budiče působící na jednu destičku žlabu 2 [N] 
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