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Abstrakt

Práce se zabývá vývojem zařízení Průběžného zásobníku příze pro textilní stroj. 

Průběžný zásobník přízeobsahuje poháněný navíjecí válec s rotačním kompenzátorem napětí 

příze, flyerem. Poháněný otočný zásobník je spřažen s prvním pohonem tvořeným 

elektrickým motorem a rotační kompenzátor je spřažen s druhým pohonem tvořeným 

elektrickým motorem, přičemž oba motory jsou napojeny na řídicí systém. Zařízení Průběžný 

zásobník příze efektivně zvyšuje stupeň automatizace textilního stroje.

Klíčová	slova

Průběžný zásobník příze, navíjecí válec,  flyer, automatizace textilního stroje.

Abstract

This thesis deals with a Temporaryyarn storage device for yarn produced on an 

industrial loom. The Temporaryyarn storage contains a driven storage drum with a rotational 

yarn compensor. The driven rotating storage device is coupled with the first drive supplied 

by an electrical motor, and the rotational compensor is coupled with a second drive- also an 

electrical motor. The described Temporaryyarn storage can effectively increase the level of 

automation of an industrial loom.

Keywords

Temporary yarn storage, flyer, yarn storage, flyer, automation of an industrial loom.



3

Bibliografická	citace
KLUSOŇ, V. Mechanický návrh průběžného zásobníku příze a jeho realizace. Brno: Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2014. XY s. Vedoucí diplomové práce Ing. Josef 

Vejlupek.



4

Poděkování

Děkuji vedoucímu práce Ing. Josefu Vejlupkovi. Vedoucím výzkumu a vývoje RIETER CZ 

pánům Ing. Milanu Moravcovi a Ing. Jiřímu Sloupenskému CSc. za důvěru a poskytnutou 

příležitost. Dále také rodině a přátelů, za podporu při vypracovávání.



5

Čestné	prohlášení

Prohlašují, že jsem celou práci vypracoval samostatně a uvedl jsem všechny použité podklady 

a literaturu.

Vladimír Klusoň, Dolní Újezd, 2014



6

Obsah
Abstrakt ............................................................................................................................. 2

Klíčová slova....................................................................................................................... 2

Abstract ............................................................................................................................. 2

Keywords ........................................................................................................................... 2

Poděkování ........................................................................................................................ 4

Čestné prohlášení .............................................................................................................. 5

Seznam použitých symbolů ................................................................................................ 7

1.Úvod ................................................................................................................................... 9

2.Teoretický rozbor problematiky a zvolení řešení pro reálný stroj ...................................... 10

2.1.Popis bezvřetenových dopřádacích textilních strojů a současné řešení....................... 12

2.1.1.Rotorový dopřádací stroj / tryskový dopřádací stroj ............................................ 14

2.1.2.Pracovní cyklus textilních strojů........................................................................... 18

2.2.Nedostatky současných textilních strojů a jejich možná řešení ................................... 19

2.3.Řešení nedostatků současných textilních strojů.......................................................... 21

2.3.1.Kompenzátor napětí v přízi.................................................................................. 22

2.3.2.Zásobník příze ..................................................................................................... 26

3. Zařízení průběžný zásobník příze...................................................................................... 29

3.1.Popis konceptu........................................................................................................... 32

3.1.1.Části zařízení Průběžný zásobník příze ................................................................. 37

3.1.2.Konstrukce průběžného zásobníku příze.............................................................. 40

3.2. Dynamické a kinematické nároky systému ................................................................ 44

3.2.1.Dynamické a kinematické nároky na mechanický zásobník příze ......................... 44

3.2.2.Dynamické a kinematické nároky na flyer............................................................ 45

3.3.Návrh pohonů a jejich řízení ....................................................................................... 50

3.3.1.Pohon mechanického zásobníku.......................................................................... 50

3.32.Pohon flyeru......................................................................................................... 51

3.4.Ověření funkčnosti a vyhodnocení splnění požadavků zadavatele .............................. 53

3.4.1.Hodnocení splnění zadání.................................................................................... 55

4.Závěr................................................................................................................................. 60

5.Literatura a odkazy ........................................................................................................... 61



7

Seznam použitých symbolů

� Jemnost příze [tex]
� Hmotnost příze [g]
� Délka příze [km]

������� Délka příze vadné příze [m]
������� Délka navinuté příze při brždění [m]
���� Délka příze pro manuální zapředení [m]
���� Rezervní délka příze [m]
� Hustota zaplnění [mm]

����� Průměr kužele dutinky v místě prvního ovinku [mm]
�� Osová délka povrchu zásobníku [mm]
���� Délka plné zásoby příze [m]

� Počet ovinků na zásobník [-]
�� Osová délka zásobníku při plném návinu [mm]

xzcel Minimální celková délka druhé kuželovité části 
zásobníku s rezervou

[mm]

��� Zapřádací rychlost příze [m/min]

��� Maximální rychlost příze při předení [m/min]

��� Délka příze mezi trhačkou a čidlem YES. Využitá pro 
zrychlení příze na zapřádací rychlost

[m]

���� Minimální akcelerace příze na zapřádací rychlost [m/s2]

�� Zapřádací otáčky zásobníku [ot/min]

�� Maximální spřádní otáčky zásobníku [ot/min]
��� Maximální krátkodobé zrychlení při rázovém poklesu 

otáček
[m/s2]

��� Doba trvání rázového poklesu otáček [ms]
∆��� Velikost rázového poklesu otáček [ot/min]
������ Poloviční vrchol úhlu kuželu dutinky [deg]
����� Velký průměr kuželu dutinky [mm]
���� Délka dutinky [mm]
����� Malý průměr dutinky [mm]
������ Průměr odvalového válce [mm]
������ Maximální velký průměr návinu [mm]
∆�� Vzdálenost okraje návinu od velkého čela dutinky [mm]

������ Minimální velký průměr návinu [mm]

����/��� Předpokládaný rozsah úhlu křížení [deg]

������� Maximální střední odtahová rychlost [� ���⁄ ]
������ Skutečný zdvih rozvaděče [mm]
������ Teoretický zdvih rozvaděče [mm]
���� Poloměr kompenzačního raménka [mm]
���� Poloměr zásobníku [mm]

���� Moment setrvačnosti kompenzačního ramínka [��	��

������ Napětí příze [cN]

���� Obvodová síla na ramínku [cN]

���� Provozní střední odtahová rychlost [m/min]

�� Střední úhel křížení [deg]
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presnost Přesnost výpočtu rozdílu délky navinuté a dodané [mm]

����� Okamžitý průměr kuželového návinu [��]

����� Hnaný průměr návinu [��]

���ℎ������ Okamžitá pozice rozvaděče [��]

����� Kompenzovaná délka příze během dvojzdvihu 
rozvaděče

[mm]

∆����������� Rozdíl délky příze dodané a navinuté od velkého 
průměru po „hnaný“ průměr

[��]

∆����������� Rozdíl délky příze dodané a navinuté mezi „hnaným“ 
průměrem a malým průměrem

[mm]

��� Okamžitý úhel křížení [���]

������� Okamžitá rychlost rozvaděče [m/s]

∆��� Čas pohybu rozvaděče během kroku výpočtu [s]

������ Otáčky návinu [-]

��������� Okamžitý průměr kuželového návinu [��]

������ Rychlost vytahování příze [m/s]

∆� Využitá část kompenzační smyčka [��]

∆������� Okamžitý rozdíl příze dodané ze SJ a navinutou na 
kužel

[m]

∆��� Časový interval [�]

������ Zrychlení vytahování kompenzační smyčky [m/s2]

����� Potřebný dynamický moment na ramínku [Nmm]

������ Úhlové zrychlení ramínka kompenzátoru [rad/s2]

�� Úhlová rychlost ramínka při kompenzaci [���/�]

���� Úhel pohybu ramínka bubínku při kompenzaci [���]

���� Výsledný využitelný moment na ramínku [���]

������� Nastavený moment na ramínku pro požadované 
napětí

[���]

���������� Výsledná síla v přízi [�]

��� Maximální ustálené otáčky flyeru naprázdno [��/���]

�� Maximální zrychlení příze v průběhu navíjení na 
kuželovou cívku

[m/s2]

�� Maximální úhlové zrychlení flyeru [rad/s2]

� Rozsah nastavovaného napětí v přízi [cN]

∆� Variace skutečné hodnoty napětí v přízi [cN]

�� d složka rotorového proudu [A]

�� q složka rotorového proudu [A]

�� α složka rotorového proudu [A]

�� β složka rotorového proudu [A]

�� d složka statorového napětí [V]

�� q složka statorového napětí [V]

�� α složka statorového napětí [V]

�� β složka statorového napětí [V]

� Úhel natočení motoru hřídele [deg]
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1.Úvod

Průběžný zásobník příze je zařízení využitelné na současných textilních dopřádacích 

strojích. Při procesu předení je z textilního materiálu - „pramenu“ vytvářen produkt - „příze“. 

Existuje několik typů dopřádacích strojů jakoprstencové, rotorové a tryskové. V současnosti 

probíhá vývoj a výzkum za účelem zvýšení kvality a objemu vyráběné příze především na 

tryskových a rotorových dopřádacích strojích. Pro oba dva zmíněné typy dopřádacích strojů 

je využití zařízení „Průběžný zásobník příze“ přínosné. Primárním účelem vývoje zařízení 

Průběžný zásobník příze je možnost plně automatizovat proces předení.

Vysoká kvalita příze je spolu s maximální rychlostí předení hlavním cílem výzkumu a 

vývoje v oboru textilních strojů. V průběhu procesu předení je vytvářená příze s ohledem na 

kvalitu různá. Kvalitu příze ovlivňují faktory, jakými jsou zejména druh a rychlost předení, 

nastavení technologických komponent stroje, kvalita pramene, dráha příze (geometrické 

postavení součástí vedení a úpravy příze), kvalita a opotřebení technologických a 

mechanických komponent stroje a vliv pracovního prostředí. Kvalita příze se v průběhu 

předení nespojitě mění díky výskytu různých druhů vad. Kvalita příze v čase se určuje na 

základě dat získaných ze senzoru kvality. Rozlišuje se několik druhů vad, které jsou 

vyhodnocovány na stupnici od přípustných až po nežádoucí. Při jejich zjištění je třeba v co 

nejkratší možné době proces předení přerušit. S přerušením předení je spojeno několik 

problémových úkonů, které významně brzdí rychlost výroby produktu. Standardní je nutnost 

zásahu obsluhy, především pak u neautomatizovaných strojů. Přerušení předení kvůli zjištění 

vady je zcela běžnou součástí výroby příze. Zařazení Průběžného zásobníku příze do 

struktury textilního stroje minimalizuje výčet těchto úkonů. Díky tomuto zařízení je možné 

textilní stroj plně automatizovat.

Pro automatizaci textilního stroje je třeba řešit problematiku dynamiky rotačních 

součástí stroje a jejich vzájemnou synchronizaci. Nedokonalá synchronizace má za následek 

různou a velmi často nežádoucí kvalitu produktu nebo dokonce i nemožnost pracovní proces 

zahájit, tedy zapříst. Automatizace textilního stroje vyžaduje zařízení, které je schopné se 

s dynamickými nároky pracovního procesu vyrovnat. Vytvoření zásoby příze, kterou je možné 

pro dané účely následně využít, je jedním z možných řešení. 

Průběžný zásobník příze je zařízení vytvářející dostatečnou, stálou zásobu příze 

v průběhu předení. Umožňuje tak reagovat na změny v průběhu pracovního procesu, dokáže 

zabránit navinutí nekvalitní příze na cívku s finálním produktem. Kompenzuje různé rychlosti 

příze, což vylučuje přetrhy a vady dané nedokonalou synchronizací pohybů součástí stroje. 

Příze je tažena ze spřádací jednotky stroje na navíječku. Průběžný zásobník příze zaručuje 

konstantní definované napětí v přízi po celou dobu předení. 
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2.Teoretický	rozbor	problematiky	a	zvolení	řešení	pro	reálný	

stroj

Příze je textilní produkt vznikající tehdy, když jsou vlákna textilního materiálu do sebe 

navzájem zakrucována. Samotné umění příst vzniklo v daleké minulosti. V začátcích předení 

probíhala výroba příze za pomocí přeslice a ručního vřetena. Pohyb lidské paže nahradilo 

následně otáčející se kolo a tak vznikl první mechanismus, jenž je možné nazvat textilním 

strojem. Vývoj následoval ustavením šlapadla, na kterém se měnil vratný pohyb v pohyb 

kruhový. V tomto zařízení již byl obsažen i pokrokový prvek spřádacího křídla s cívkou. 

Následný vývoj textilního dopřádacího stroje přechází až k dnešním velmi sofistikovaným 

dopřádacím strojům, které pracují na různých principech[2]. 

Obr.1. Textilní stroj s navíjením na kuželovou cívku

Dnešní textilní dopřádací stroje pracují především na těchto principech: 

 Prstencové předení 

 Bezvřetenové předení
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Oba principy předení jsou velmi odlišné. Elementární rozdíl bezvřetenového stroje 

oproti prstencovému je spojení procesů zakrucování a navinování příze[4]. Dalším důležitým 

rozdílem je přerušení souvislosti toku vláken u bezvřetenových strojů tak, aby vlákna před 

zakroucením ztratila vzájemnou vazbu.

O obou dvou principech lze v současné době hovořit jako o principech konvenčních. 

Mezi výhody bezvřetenového stroje oproti prstencovému patří především:

 Provoz bezvřetenového stroje může být nepřetržitý. Lze tedy vyměňovat cívky 

s finálním produktem nezávisle jedna na druhé.

 Přízi je možné navinovat přímo na válcové a kuželové cívky. 

 Pouze konec příze rotuje, což snižuje nároky na velikost rotujícího elementu a 

posouvá tím rychlostní limity rotujícího elementu.

 Možnost plné automatizace stroje nebo alespoň významné zautomatizování 

procesu není tolik technicky náročné. Především pak automatizace odstranění 

přetrhu při předení u prstencového stroje je velmi náročným úkolem.

Základní výzkum a vývoj v současné době probíhá na bezvřetenových dopřádacích 

strojích. Proto i zařízení Průběžný zásobník příze hledá svoji aplikaci právě u těchto textilních 

systémů.
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2.1.Popis	bezvřetenových	dopřádacích	textilních	strojů	a současné	řešení.

Pramen je u bezvřetenového předení strojem dělen na jednotlivá vlákna a ty jsou 

následně opět shromažďovány a zakrucovány do sebe. Podle druhu prostředku, kterým se 

tento děj provádí lze dělit bezvřetenové systémy takto [2]:

 Mechanické prostředky

 Vírové systémy

o Proudění vzduchu

o Proudění kapaliny

 Elektrostatické sily

Systém s mechanickým prostředkem představuje například rotující mechanický 

element, takzvaný Rotor. U těchto systémů je pramen, rozvolněný do samostatných vláken,

přiveden na povrch rotujícího elementu. Povrch rotujícího elementu tvoří kromě jiného i 

technologická část elementu – drážka, ve které se přivedená vlákna shlukují a přichází zde do 

kontaktu s koncem příze, na který se nabalují. Příze je z rotoru odváděna a díky neustálému 

nabalování nových příchozích vláken na její konec zároveň kontinuálně tvořena.

Obr.2. Rotující element u systému s mechanickým prostředkem - Rotor



2.Teoretický rozbor problematiky a zvolení řešení pro reálný stroj

13

Systém s využitím proudění vzduchu představuje například tryskový dopřádací stroj. 

U těchto systémů je pramen průchodem přes přípravné ústrojí postupně protažen do 

jednotlivých vláken, které přichází do prostoru s technologickými otvory pro přívod vzduchu.

Na rozdíl od rotorového stroje se tedy hlavní technologický komponent stroje nepohybuje, 

nerotuje, ale je statický. Díky správnému umístění těchto otvorů unáší jimi proudící vzduch 

konce vláken na konec příze obsažený v prostoru. Vlákna se tedy ve víru vzduchu zakrucují 

kolem konce příze a tím je neustále a kontinuálně příze tvořena, neboť je z tohoto prostoru 

ven také tažena.

Obr.3. Statický element u systému s využitím proudění vzduchu - Tryska

Systém s proděním kapaliny je obdobný se systémem s prouděním vzduchu, pouze 

užité médium není plynného, ale kapalného skupenství. Oba dva principy můžeme spojit do 

jedné skupiny a nazvat jí Vírové systémy. 

Také u systémus využitím elektrostatické síly je hlavní technologický komponent 

stroje statický. Pramen je opět rozvolněn do jednotlivých vláken a ta jsou přiváděna do 

elektrostatického pole, které je tvořeno například jednou plnou a jednou dutou kotoučovou 

elektrodou. Taková elektrostatická vláknajsou ustavována el.polem ve směru osy v místě 

s největší intenzitou pole. Ustavená a narovnaná vlákna se dále odvádějí z tohoto prostoru 

ven k zákrutovému ústrojí a jsou kontinuálně tažena dále do stroje.

Současná situace na trhu s bezvřetenovými dopřádacími stroji staví do role 

nejvyužívanějšího systému rotorový dopřádací stroj, tedy princip s mechanickým 

prostředkem. Tryskové stroje, tedy vírové,však mají evidentně pracovní limity posazené 

výše. Výzkum a vývoj nových variant těchto strojů probíhá současně pro oba dva principy 

tak, aby byly co nejdokonalejší. Zařízení „Průběžný zásobník příze“ je právě takovou 

komponentou, díky níž by se pracovní cyklus dopřádacích strojů, a to u obou principů, mohl 

stát efektivnějším a dokonalejším.
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2.1.1.Rotorový	dopřádací	stroj	/ tryskový	dopřádací	stroj

Tato kapitola se věnuje rozdílům v principech u nejvyužívanějších bezvřetenových textilních 

strojů.

Rotorový	dopřádací	stroj

Rotorový dopřádací stroj se v současné době řadí mezi nejvyužívanější dopřádací 

stroje. Princip tvorby příze byl ve zkratce popsán v předchozí kapitole.Mezi velké výhody 

tohoto stroje jednoznačně patří rozsáhlá škála materiálů, které je schopen zpracovat a 

vytvářet z nich příze různých šíří. Další výhodou je relativní bezúdržbovost, jednoduchost 

konstrukce, univerzálnost a v neposlední řadě i rychlost předení. Současný rotorový 

dopřádací stroj umožňuje předení až do rychlosti 400m/min.

Obr.4. Rotorový dopřádací stroj
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Popis rotorového stroje [5]:

Pramen je odebírán z konve (zásobník pramene) pohybem zásobovacích válečků 

směrem do vyčesávacího zařízení. Vyčesávací zařízení má za úkol rozvolnit pramen na 

jednotlivá vlákna a zároveň odstraňovat nečistoty v prameni. Vyčesávací zařízení má tvar 

rotujícího válce s hroty, který unáší přiváděná vlákna pramene pomocí jednotlivých hrotů. 

Obsažené a uvolněné nečistoty jsou pomocí kanálu odsávání odváděna z prostoru 

vyčesávacího zařízení. Rozvolněný pramen, ve formě vláken, je odtud veden do prostoru 

předoucího elementu - rotoru. Rotorje hlavní technologickou komponentou stroje. Kvalita 

předení a předené příze je odvislá od jeho konstrukce. Pro různé druhy předené příze je 

možné využít různých druhů a tvarů rotorů. Ty jsourozdílné co do velikosti, umístění nebo 

z technologického hlediska zásadního tvaru drážky. Vlákna pramene jsou unášena rotorem 

dokola právě v prostoru drážky. V ose rotoru je umístěn otvor pro odcházející přízi. Příze se 

pro zapředení (počátek předení) protahuje tímto otvorem do prostoru rotoru v dané délce 

tak, aby její konec dosahoval do drážky rotoru. Při rotaci mechanického elementu dochází i 

k unášení konce příze, která je tedy v přímém kontaktu s vlákny pramene v oblasti drážky. 

Rotací kolem konce příze dochází k nanášení vláken na konec vložené příze. Pomocí 

dodávaného proudu vzduchu do prostoru rotoru a různých rychlostí otáčení je stroj schopen 

tvořit přízi se žádaným zákrutem vláken. Po inicializačním procesu zapřádání je kontinuálně 

tvořená příze vedená ven z prostoru rotoru otáčením odtahových válečků. Odtahové válečky 

představuje dvojice válečků vzájemně tlačně spojených, z nichž jeden je poháněn odtahovou 

rychlostí. Před průchodem nově vzniklé příze odtahovými válečky je příze snímána čidlem 

kvality a je vyhodnocován její vliv na výsledný produkt. Cesta příze vede dále do zařízení pro 

úpravu příze. Posledním prvkem rotorového dopřádacího stroje, který působí na přízi cestou 

na cívku s finálním produktem, je rozvádění. To zaručuje korektní návin na cívku 

s produktem. Rozvádění může být různě konstruované, ale musí zaručit ideální návin při 

měnících se parametrech cívky tak, aby byl návin konstantní po celém obvodu dutinky.Na 

dutinku se navíjí produkovaná příze a tím je vytvářen finální produkt - cívka. Tvar dutinky 

může být například válcový nebo kuželový.
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Tryskový	dopřádací	stroj

Tryskový dopřádací stroj je stejně jako rotorový strojem bezvřetenovým. Princip 

tvorby příze byl ve zkratce popsán v předchozí kapitole.Jednoznačnou výhodou je rychlostní 

limit předení, který sahá u momentálních provedení až k rychlosti 600m/.Tryskový dopřádací 

stroj je vhodný pro tvorbu jemnějších přízí.

Obr.5. Tryskový dopřádací stroj

Popis	tryskového	stroje [6]:

Pramen je z konve odebírán pohybem odtahového zařízení. To je sestaveno 

z několika po sobě jdoucích dvojic válečků, z nichž vždy jeden je poháněn. Obvodové 

rychlosti po sobě jdoucích válečku jsou postupně zvyšovány až ke koncovému stupni -

Apronu. Zvyšování obvodových rychlostí válečků má význam v postupném protahování a 

rozvolňování pramene na jednotlivá vlákna. Rozvolněná vlákna přicházejí do trysky. Tryska je 

hlavním technologickým prvkem tryskového dopřádacího stroje. Na rozdíl od rotorového 

stroje je tento hlavní technologický element statický. O pohyb vláken pramene se zde stará 

rotující vzduch. Do prostoru trysky je v několik otvorech umístěných na daném místě pod 

daným úhlem přiváděn vzduch, který kolem specifického tvaru proudí a vytváří tak 

kontinuální vír. Stejně jako u rotorového dopřádacího stroje i zde musí být před započetím 

pracovního děje do trysky vložen konec dříve vytvořené příze. Tvorba nové příze na základě 

staré je zde však na rozdíl od dříve popsaného principu rotorového stroje v mnoha ohledech 

složitější. Rozjezd hned několika systémů stroje najednou dává potřebu synchronizovat velmi 

detailně časy inicializací jednotlivých systémů s ohledem na pozici konce příze. Konec staré 
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příze se totiž musí v prostoru vzduchového víru trysky ocitnout v okamžiku, kdy je tryska 

zásobena i vlákny pramene, ne však po dlouhou dobu. Kvalita zápředku by tak klesla pod 

požadovanou mez. Konec příze putuje směrem z trysky ven, zatímco proud vzduchu kolem 

něj zakrucuje nově příchozí vlákna pramene. Ty jsou v průřezu přízí situována tak, že kolem 

vláken uložených osově na středu jsou po obvodu zakrouceny konce vláken. Příze je 

kontinuálně tažena z trysky ven odtahovými válečky.Odtahové válečky představuje dvojice 

válečku vzájemně tlačně spojených. Jeden z nich je poháněn odtahovou rychlostí. Před 

průchodem nově vzniklé příze odtahovými válečky, je příze snímána čidlem kvality a je 

vyhodnocován její vliv na výsledný produkt. Po průchodu odtahovými válečky postupuje 

cesta nové příze do čidla přetrhu. Po čidle přetrhu následuje zařízení pro úpravu příze. 

Posledním prvkem tryskového dopřádacího stroje, který působí na přízi cestou na cívku 

s finálním produktem je rozvádění. To zaručuje kvalitní a požadovaný návin na cívku 

s produktem. Rozvádění může být různě konstruované, ale musí zaručit ideální návin při 

měnících se parametrech cívky tak, aby byl návin konstantní po celém obvodu dutinky.

Oba dva popsané bezvřetenové dopřádací stroje nachází v současné době na trhu 

uplatnění i kvůli tomu, že jejich využití je pro různé druhy přízí. Zatímco rotorový dopřádací 

stroj je ideální využít pro předení tlustších druhů (20-300tex) přízí s menšími odtahovými 

rychlostmi, tryskový dopřádací stroj je velkým příslibem do budoucna v oblasti tenkých přízí 

(8-20tex).

Jemnost příze T

Jemnost příze je udávána v jednotkách TEX. Tato jednotka udává hmotnost jednoho 

kilogramu příze.

�[���] =
�[�]

�[��]

T je jemnost příze v tex, L je délka v kilometrech a M je hmotnost v gramech.
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2.1.2.Pracovní	cyklus	textilních	strojů

Úkolem bezvřetenových dopřádacích textilních strojů je z materiálu v podobě 

pramene vyrábět přízi. V hlavních technologických prvcích strojů, ať už se jedná o rotor či 

trysku, se na konec odváděné příze nabalují nová vlákna přiváděného pramene. 

V technologickém prvku tedy musí již nějaká příze být. Při spojitém předení se na přízi nově 

nabalená vlákna z pramene stávají koncem odváděné příze, na který se nabalují další vlákna. 

V případě zapředení, tedy inicializačního stavu pracovního cyklu, je do prostoru trysky či 

rotoru umístěn konec již vytvořené příze z nějaké zásoby, či přímo z cívky. S počátkem 

podávání vláken pramene je svázán i pohyb staré příze, který vede ke spojitému předení.

Plně	automatizovaný	stroj,	poloautomatizováný	stroj,	plně	obsluhovaný	stroj

Jak už bylo uvedeno, bezvřetenový textilní stroj je možné využít ke tvorbě množství

jemností, kvalit a materiálů příze. Předení jednotlivých materiálů jepro různé typy strojů

různě komplikované. Postupným vývojem se z ručně ovládaných a obsluhovaných strojů 

přechází k sofistikovaným systémům, které mají šetřit lidskou práci a náklady a zrychlovat 

jednotlivé operace vedoucí ke kvalitnímu předení. Důležitým faktorem u textilních strojů je 

stejně jako jinde poměr výkon stroje vůči ceně. Pro jednotlivé textilní aplikace je třeba zvážit 

výši sofistikace stroje. Pro předení materiálů, u nichž je očekávána malá přetrhovost,nebo u 

stroje s velmi snadným obsloužením,není třeba volit stroj s plným automatizováním.

Plně	obsluhovaný	stroj

Za plně obsluhovaný dopřádací bezvřetenový stroj pokládáme takový, který není 

schopen sám zapříst, odstranit znehodnocenou nebo nepotřebnou přízi po zastavení 

předení, nebo vyměnit plnou dutinku za novou. Dokáže pouze sám kontinuálně příst. 

V případě jakéhokoliv přerušení kontinuálního předení je třeba zásahu přivolané obsluhy. 

Takové stroje je vhodné použít u předení přízí s malou přetrhovostí, například přízí s vysokou 

hodnotou v tex, neboť jejich cena bývá oproti poloautomatizovaným strojům nižší.

Poloautomatizovaný	stroj

Poloautomatizovaný dopřádací bezvřetenový stroj již dokáže sám vyřešit nějaké dílčí 

problémy. Například zapředení nebo výměna dutinky. O chod se stará jak obsluha, tak robot. 

Robot je stroj, který obsluhuje jednotlivé jednotky textilního stroje tak, aby bylabez nutnosti 

lidského zásahuobsloužena místa s hlášenou chybou a stroj byl schopen pokračovat 

v kontinuálním předení. Robot je zařízení obsluhující více textilních jednotek v pořadí, podle 

hlášení chyb na jednotkách. Sám pak může být schopen vykonávat ještě údržbovou činnost, 

jako je ofuk stroje v čase, kdy není třeba žádnou jednotku textilního stroje obsluhovat. 

Stupeň automatizace stroje určuje to, jak závažné chyby a poruchy předení je strojsám, tedy 

robot, schopen obsloužit.
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Plně	automatizovaný	stroj

U plně automatizovaného stroje je stupeň automatizace již tak vysoký, že je obsluha 

volána jen v případě fatálních chyb předení nebo vlastního stroje. Stroj sám zvládá inicializaci 

předení, kontinuální předení, obsloužení přetrhů, odstranění nepoužitelné, či nepotřebné 

příze i výměnu plných dutinek za nové. V praxi je možné k takto vysokému stupně 

automatizace dojít dvěma cestami. Buď použitím robota, tak jak byl ve zkratce popsán 

v odstavci o poloautomatizovaných dopřádacích strojích, nebo zavedením takzvané 

jednotkové automatizace. Ta představuje jednotku, která dokáže sama sebe, bez nutnosti 

volání robota obsloužit. V takové případě velmi často a razantně klesá čas od hlášení chyby 

k znovuobnovení předení, neboť není třeba čekat na příjezd robota z jiné pozice. 

2.2.Nedostatky	současných	textilních	strojů	a	jejich	možná	řešení

Současné textilní dopřádací stroje, ať už se jedná o stroje tryskové nebo rotorové, 

jsou provedeny na různých stupních automatizace. U běžných provedení těchto strojů však 

chybí komplexní řešení automatizace ve velmi jednoduchém provedení.Takové jednoduché 

provedení by mohl přinést „Průběžný zásobník příze“. Běžné dopřádací stroje současnosti se 

potýkají s řadou problémů, které je stále nutno řešit přivoláním obsluhy, nebo náročnou 

prací robota. Pro oba dva výše popsané druhy dopřádacích strojů se soubor problémů 

vhodných k řešení liší. To je dáno rozdílným pracovním cyklem.

Pro tryskový i rotorový dopřádací stroj za zásadní z hlediska nutnosti obsluhy nebo 

náročného řešení robotem považujeme například tyto problémy:

 Častá přetrhovost

 Napětí v přízi

 Množství a náročnost mechanizmů

 Limity využití

Častá	přetrhovost

Při vysoké zapřádací rychlosti (například 300m/min) je nutné mít při zapředení velmi 

precizně načasovaný sled po sobě konaných úkonů jednotlivých částí tryskového stroje. Po 

čas zapřádání jsou po sobě následně provedeny různé úkony jednotlivých částí stroje, mezi 

nimiž jsou i náročné dynamické děje. Při nedokonalém seřízení a načasování stroje vzniká 

zápředek, který kvalitou neodpovídá požadovaným hodnotám. Nezřídka kdy se samotné 

zapředení vůbec nezdaří. V případě nekvalitního zápředku je vada zjištěna čidlem kvality, 

zápředek vyhodnocen jako nevhodný, předení je přerušeno a stroj se připravuje na 

zapředení nové. Nově vytvořená vadná příze je potřeba ze stroje odstranit. Následuje 

operace vyhledání konce příze na cívce s finálním produktem. Taková operace je časově 

náročná. Je prováděna podtlakovou hubicí, která sáním kolem povrchu cívky a jejím 

otáčením hledá konec navinuté příze. Ten je následně robotemopět zavlečen do prostoru 
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trysky a je proveden nový pokus o zapředení. Jak je patrné, nejen, že je operace technicky 

náročná a je třeba na stroj a robot umístit poměrně velké množství mechanismů, ale je třeba 

počítat i se značnou časovou prodlevou robota na jednom místě, která při časté přetrhovost 

zdržuje práci ostatních jednotek stroje. Z toho důvodu se prodražuje i cena vlastního 

textilního stroje, neboť je třeba na stroj umístit větší množství robotů tak, aby včas stíhaly 

obsluhovat jednotky v chybovém stavu. Pro materiály a jemnosti přízí předené na tryskovém 

stroji není přetrh v průběhu předení ničím neobvyklým a proto je hledání řešení snazšího 

obsloužení stroje po přetrhu aktuálním problémem. Produkt textilního dopřádacího stroje, 

tedy příze, může trpět různými druhy vad (viz kapitola vady příze), nikoliv pouze vadným 

zápředkem. Pokud je vada příze čidlem kvality zjištěna a vyhodnocena jako neslučitelná 

s požadovanou kvalitou produktu následuje zastavení předení, odstranění příze a opětovné 

zapředení. Kvůli dynamickým nárokům částí stroje, jako je například rotující (těžká) cívka 

s přízí, kterou nelze okamžitě zastavit,je potřeba brzdit stroj pozvolně. Příze s vadou se tak

dostává v doběhu na cívku. Konec příze obsahující vadu, který by byl vyhledán podtlakovou 

hubicí a využit k novému zapředení,by nesplňoval nároky na kvalitu produktu. Navíc by se 

vada mohla podepsat na nemožnosti zapříst. Je tedy třeba vadnou přízi z cívky odstranit. 

Odstranění vadné příze z cívky je opět provedeno vyhledáním konce příze na cívce hubicí a 

zpětnou rotací cívky nasáno do robota a následně odvedeno ze stroje jako odpad. Jak bude 

popsáno v kapitole 3. o vadách příze, některé takzvané dlouhé vady příze mohou postihovat 

až 10metrů příze. Zpětné odvíjení příze musí být navíc prováděno pomalu kvůli možné 

deformaci návinu na cívce. Takový úkon opět vytváří nároky na další mechanismy stroje a 

zabírá čas jak robotu, tak jednotce.

Napětí	v přízi.

Pracovní funkce trysky byla zjednodušeně popsána v úvodních kapitolách o 

tryskovém dopřádacím stroji.(viz kapitoly 2.1.1) Příze je tedy z trysky odvíjena konstantní 

rychlostí, která je dána rychlostí odtahových válečků respektive rychlostí dodávky vláken 

pramene. Tyto dvě rychlosti však v současném řešení bývají mechanicky svázány, proto je 

možné hovořit souhrnně o odtahové rychlosti. Kvalitní finální produkt, tedy kvalitní příze na 

cívce je taková, která je na dutince vinuta souměrně a pod konstantním napětím. Dalším 

ústrojím, které má významný vliv právě na kvalitu návinu je rozvádění. Rozvádění není nijak 

mechanicky spjato s odtahem. Přízeje rozváděna kolem povrchu dutinky tak, aby byla 

zaplněna souměrně. Tah rozvádění do krajních poloh kolem dutinky však přízi zadává 

rozdílné napětí, což je pro ideální návin nežádoucí. Rozvádění realizuje jezdec, který stranově 

zadržuje přízi, ale umožňuje jí osový pohyb. Jezdec vykonává pohyb od jednoho čela dutinky 

k druhému takovou rychlostí a dynamikou aby umožnil stejnoměrný návin v závislosti na 

požadavcích produktu (úhel křížení příze, velikost cívky s rozdílnou obvodovou rychlostí) a 

použité dutince (konická a cylindrická dutinka). Je třeba připomenout, že v přízi se může 

vyskytovat akceptovatelná vada (kterou čidlo kvality nevyhodnotilo jako kritickou pro kvalitu 

návinu), jako je například ztenčení příze, která současně se zvýšeným napětím v přízi daným 

krajní polohou rozvádění může vést k přetrhu. Ideálním finálním produktem dopřádacího 

stroje je však takový návin, který je, jednak souměrný a zároveň příze je na něm navinuta 
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konstantním napětím. Problém tedy představuje rozpor mezi odtahem tvořené příze 

s konstantní rychlostí a návinem na cívku s konstantním napětím v přízi.

Množství	a	náročnost	mechanizmů

Čím vyšší stupeň automatizace je na textilním stroji aplikován, tím více nejrůznějších 

mechanizmů je třeba na stroj umístit. Pokud se jedná o stroj na vysokém stupni 

automatizace je každý úkon prováděný na běžném obsluhovaném stroji lidskou prací 

nahrazen mechanismem nebo celým systémem. Užití dalších mechanismů zvedá pořizovací 

cenu textilního stroje, představuje další možnou příčinu poruch a nutnost následných 

servisních oprav a nastavení. Komplikovanější systémy mají navíc vyšší nároky na 

synchronizaci mezi sebou. Tím že vývoj jednotlivých mechanismů probíhá většinou v krocích 

po sobě, nejsou mechanismy často ideálně integrovány do sebe a jejich počet je vyšší než 

nejmenší možný.

Spouštění jednotlivých mechanismů s rozdílnou dynamikou klade také významné 

nároky na časování a přesnost jejich chodu. 

Limity	využití

Jak už bylo uvedeno dříve, textilní dopřádací stroje jsou stroje pro výrobu textilního 

produktu příze, která může být vyrobena z různých materiálu, jako je bavlna, viskóza nebo 

polyester. Univerzální využití stroje je požadovanou vlastností, které se těžko dosahuje, 

neboť nároky na předení různých materiálů nejsou stejné. Pro další zpracování produktu je 

také zásadní, na jaký druh dutinky je vyráběná příze vinuta. Velký rozdíl v komplikovanosti 

rozvádění a udržení napětí je mezi vinutím na cylindrickou a kónickou dutinku. Návin na 

kónickou dutinku vykazuje nutnost rozdílného řízení rozvádění v průběhu navíjení. Obvodové 

rychlosti rotující dutinky jsou rozdílné nejen na obou stranách kuželovitého tvaru dutinky, ale 

mění se i s časem a rostoucím návinem. Při velkých rozdílech obvodových rychlostí vinutí na 

kónickou dutinku tedy máme enormní nároky na řešení napětí v přízi.

2.3.Řešení	nedostatků	současných	textilních	strojů

Pro vyřešení popsaných nedostatků je třeba nalézt systém, který zlepší poměr ceny

stroje s výkonem a zjednoduší pracovní postupy. Řešení popsaných nedostatků současných 

dopřádacích textilních strojů by mohlo představovat využití zásobníků příze a členů pro 

zaručení napětí v přízi - kompenzátorů. Zásobníky příze a kompenzátory napětí v přízi by

měly zamezit navinutí nekvalitní příze na cívku s finální přízí, dodat stroji dostatečný čas pro 

brzdění dynamických pohybů částí stroje, detekovat a definovat napětí v přízi, detekovat 

přítomnost příze, zrychlit postup při odstraňování vady v přízi a zjednodušit proces 

zapředení. Nároků na ideální systém je samozřejmě mnohem více, základem je však 

integrovat funkce více systémů a mechanismů užitých na současných strojích do jednoho 

s přidanou hodnotou vyřešení výše popsaných nedostatků textilních dopřádacích strojů.
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2.3.1.Kompenzátor	napětí	v přízi

Příze je vytvářena v rotoru nebo trysce a z ní odváděna pohybem odtahových 

válečků. Odtahové válečky se točí konstantní rychlostí, která udává odtahovou rychlost příze. 

Příze je následně navíjena na cívku s nároky na konstantní napět. Výše již bylo popsáno, že 

není možné navíjet na cívku přízi s konstantním napětím a zároveň ji vinout z trysky či rotoru

konstantní rychlostí. Rozvádění pohybující se kolem povrchu cívky vždy buď vytahuje, nebo

povoluje přízi v závislosti na tom, v jaké úvrati se nachází. Je tedy třeba řešit úlohu přeměny 

pohybu příze s konstantní rychlostí na pohyb příze pod konstantním napětím. Řešení 

představuje umístění členu pro kompenzaci napětí příze mezi části textilního stroje určené 

pro tvorbu příze a tvorbu návinu, tedy trysky (rotoru) a navíječky. Takové zařízení pro 

kompenzaci napětí je systém, který v závislosti na potřebách navíječky dopíná nebo naopak 

povoluje přízi tak, aby délka příze mezi určeným bodem rozvádění a určeným bodem 

kompenzátoru byla stále konstantní. Příze tedy již není samotným rozváděním vytahována 

nebo rozvolňována. Je nutné připomenout, že rozvádění koná periodický pohyb od jednoho 

čela dutinky k druhému.

Druhy	kompenzátorů	napětí	v přízi

 Mechanický

o Lineární

o Rotační

 Podtlakový

Dalším možným dělení kompenzátorů napětí v přízi je dělení na kompenzátory 

aktivní a pasivní.Takový kompenzátor, který svým chováním působí na přízi a definuje v ní 

napětí podle požadovaných nároků, nazýváme aktivním kompenzátorem. Ten rozpozná 

aktuální napětí příze a podle něj se zachová. V případě anomálie na návinu nebo chybného 

chování rozvaděče je schopen problémy s takovými stavy svázané vyřešit. Výhodou aktivního 

kompenzátoru také je, že obsluha může dle požadavků měnit napětí v přízi spojitě v čase 

předení. Navíc je možné na jednom stroji příst cívky s různě definovaným napětím nezávisle 

jedna na druhé. Naopak pasivní kompenzátor napětí v přízi je zařízení, které sice také 

definuje napětí, ale takové napětí nelze jednoduchým zásahem ovládat a je zcela závislé na 

konstrukci použitého kompenzátoru.

Mechanické	kompenzátory	napětí	v přízi

Mechanický kompenzátor napětí v přízi je zařízení, u kterého existuje alespoň jedna 

jeho část, která je v přímém kontaktu s pohybující se přízí. Takový kompenzátor napětí může 

být v nejrůznějších provedeních od jednoduchých ručně nastavitelných po inteligentní 

kompenzátory se sofistikovaným řízením. Princip mechanického kompenzátoru napětí v přízi 

je založen na schopnosti kopírovatsvým pohybem potřeby rozvádění. Pohyblivá část 
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kompenzátoru, jejíž alespoň jeden bod je v přímém kontaktu s přízí tedy musí konat stejně 

jako rozvádění periodický pohyb. Konstrukce kompenzátoru může být jakákoliv, nicméně dle 

smyslu pohybu lze mechanické kompenzátory rozdělit do dvou skupin a to kompenzátory, 

jejichž kontaktní bod s přízí vykonává lineární pohyb a kompenzátory jejichž kontaktní bod 

s přízí vykonává pohyb po kružnici. 

Elementárním typem lineárního kompenzátoru je pružina s definovanou tuhostí. 

V případě, že je rozvádění v úvrati a vzdálenost mezi střední pozicí kompenzátoru (pružiny) a 

aktuální pozicí rozvádění je nejdelší, je pružina stlačená. Pokud je naopak rozvádění na 

středu cívky a tedy vzdálenost mezi střední pozicí kompenzátoru a aktuální pozicí rozvádění 

je nejmenší, je pružina uvolněna. O úplné uvolnění pružiny by se však nikdy nejednalo, 

neboťurčité předepnutí příze je žádoucí. Neboť je stlačení pružiny dané pouze působením 

příze jedná se o pasivní kompenzátor napětí v přízi.

Dalším druhem pasivního lineárního kompenzátoru napětí v přízi může být 

například kompenzátor založený na magnetických silách. V takovém případě je na přízi 

působící komponenta kompenzátoru sestavena i z magnetické části, která je uložena 

v pouzdře a v závislosti na poloze magnetické části vůči pouzdru odpuzována magnetickou 

silou. 

Mechanický kompenzátor sestavený s planžet, které při stlačení kladou odpor 

procházející přízi, je další možnou variantou pasivního kompenzátoru. Je třeba si uvědomit, 

že s každým kontaktním bodem mezi prvky kompenzátoru a procházející přízí roste možnost 

snížení kvality finálního produktu, proto je u takovýchto kompenzátorů třeba rozmyslet 

vhodnost použití.

Komplikovanějším příkladem lineárního kompenzátoru napětí v přízi je zařízení 

poháněné lineárním pohonem, jehož řízení je svázané s řízením pohonu rozvádění. Jedná se 

například o mechanismus se třemi rolničkami. Rolničky jsou užité kvůli snížení tření mezi 

částmi kompenzátoru a přízí neboť kontakt s pohyblivou plochou mezi přízí a strojem je 

k přízi šetrnější. Dvojce statických rolniček udává nejkratší možnou délku příze 

kompenzátorem ovlivnitelnou a má funkci definovaného vedení příze. Mezi staticky 

uloženými rolničkami se nachází třetí rolnička. Ta není uložená staticky, nýbrž se periodicky 

pohybuje ve směru kolmém na osu rolniček. Řízení lineárního pohonu určuje pozici 

pohyblivé rolničky vůči dvojici statických rolniček. Pokud je pohyblivá rolnička v úvrati je 

vzdálenost kompenzované příze největší, což je stav, ve kterém se na navíječce nachází 

definovaný bod rozvádění taktéž v úvrati. Výhodou takového systému je samozřejmě 

možnost aktivně měnit napětí v přízi rozdílem v kompenzované délce příze. Je tedy možné 

zadat takzvané protažení příze. Z hodnot zatížení motoru lze odečíst, v jakém stavu se příze 

nachází a podle něj na přízi v dalším kroku působit. Jedná se tedy o kompenzaci aktivní.
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Obr.6. Mechanický zásobník poháněný lineárním pohonem

Jak již bylo několikrát zmíněno, pohyb kompenzátoru je úzce spjat s pohybem 

rozvádění na navíječce a tento pohyb je periodický. Změnu délky příze požadovanou 

rozváděním pro návin s konstantním napětím v přízi je tedy možné popsat pohybem po 

kružnici. Takový mechanický kompenzátor, který má středový bod, okolo kterého se otáčí 

raménko s kontaktním bodem procházející příze, nazýváme rotační mechanický 

kompenzátor. Rotační mechanický kompenzátor je obdobou kompenzátoru lineárního. Délka 

kompenzované příze je u lineární kompenzace pouze rozvinuta z kružnice do přímky. I z toho 

plyne, že rotační kompenzátor může být snazší řídit.

Elementárním rotačním kompenzátorem může být opět systém založený na 

raménku s akčním členem v podobě pružinky.

Obr.7. Pružinkový rotační kompenzátor



2.Teoretický rozbor problematiky a zvolení řešení pro reálný stroj

25

Rotační magnetický kompenzátor je kompenzátorem, u něhož je osa raménka 

osazena magnetem, který je opět jako u lineární varianty ustaven v pouzdře. Pouzdro zde 

může být sestaveno z několikapólového magnetickéhokroužku. Čím hlouběji je osa raménka 

zanořena dovnitř do pouzdra, tím větší odpor raménko přízi klade. Posun osy raménka 

směrem do pouzdra či opačně může být proveden jak mechanicky (uložení se závitem), tak 

například elektronicky. Protože však určujícím prvkem kompenzace je magnet, ze kterého 

nelze odezírat aktuální stav příze, jedná se opět o kompenzaci pasivní.

Rotační kompenzátor s využitím pohonu je takový kompenzátor, který určuje napětí 

v přízi na základě řízení motorku, jehož hřídelka je osou raménka kompenzátoru.Z hodnot 

zatížení motoru je schopen určit aktuální stav procházející příze. V ideálním případě má 

takový kompenzátor navíc pouze jeden bod kontaktu s přízí, díky čemuž lze klasifikovat jako 

šetrný. Stejně tak jako další aktivní kompenzátor a to kompenzátor lineární s pohonem, má 

významnou výhodu v dalších možných operacích s přízí, jako je předepínání a manipulace.

Obr.8. Rotační kompenzátor s využitím elektrického pohonu

Podtlakový	kompenzátor	napětí	v přízi

Podtlakový kompenzátor funguje na principu působení tlaku vzduchu na 

procházející přízi. Proveden může být například na základě trubice, která do sebe nasává 

rozvolněnou přízi. Nevýhodou je neschopnost kompenzátoru předepjat přízi. Takový 

kompenzátor je také energeticky značně náročný.
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2.3.2.Zásobník	příze

Jak již bylo uvedeno značným problémem u současných dopřádacích strojů je 

náročnost vypořádat se s přetrhem a následné vyhledávání konce příze a její odstranění. Při 

procesu zapřádání, především u tryskových dopřádacích strojů, a při zvoleném způsobu 

zapřádání nastává při pracovním procesu stroje chvilkové, ale značné rozvolnění příze, se 

kterým je také třeba se nějakým způsobem vypořádat. Zásobník příze je právě takové 

zařízení, které svou funkcí dokáže na požadovaný čas a v požadovaném množství zadržet 

přízi tak, aby se uvedeným nedostatkům předešlo. Přízi je třeba v zásobníku schraňovat 

velmi šetrně tak, aby nebyla snížena kvalita produktu. Další značnou výhodou stroje se 

zásobníkem je i to, že stroj, případně obsluha, nemusí vyhledávat složitým způsobem konec 

příze, ten totiž může být uložen právě v zásobníku příze. Stejně jako u kompenzátorů napětí 

v přízi i zásobníky příze mohou být vyvedeny v různé konstrukci a na základě různých 

principů. Tak aby byl zásobník ve stroji platný, musí být umístěn mezi tryskou či rotorem a

navíjecím zařízením.
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Druhy	zásobníků	příze

 Mechanický

 Podtlakový

Mechanický zásobník příze pracuje na principu působení mechanické části stroje na 

přízi. Takovým mechanickým zásobníkem může být například stálá cívka. Stejně tak jako 

cívka, na kterou se navíjí finální produkt i na cívku v roli zásobníku je navíjena tvořená příze. 

Ta z ní však posléze odchází právě směrem k cívce s finálním produktem. Taková cívka může 

být jak rotační tak statická. Tím je dané základní dělení mechanického zásobníku příze. 

Rotační mechanický zásobník (nikoliv pouze cívka, neboť tvar dílce, okolo kterého je možné 

dočasně vinout přízi, může být libovolný) sám svým pohybem přízi navíjí a případně i odvíjí. 

Zásobník statický plní pouze roli prostoru pro dočasné zadržení příze a ta je z tohoto 

prostoru následně distribuována jiným akčním členem. Příze může být ze statického 

mechanického zásobníku nebo na něj distribuována například dvojící ramének. Raménka pro 

plnění a raménka pro odvíjení. Mechanický zásobník může mít i formu kombinací obou 

uvedených, kdy jedna část může být statická a druhá část pohyblivá.

Obr.9. Ověřování funkce mechanického zásobníku příze

Podtlakový zásobník příze je zásobník, který přízi vhodnou k dočasnému pozdržení 

mimo přímou linii pracovních částí textilního stroje udržuje působením podtlaku. Takový 

zásobník je k přízi velmi šetrný, nicméně není vhodný k dlouhodobému využití. Jednak 

z důvodu energetické náročnosti a také kvůli těžké řiditelnosti přesného umístění a 

pravděpodobnosti zamotání. Podtlakový zásobník může mít formu trubice, do které je příze 

nasávána. Limitním faktorem u takového zásobníku je množství uschované příze. V případě 

podtlakového zásobníku ve formě trubice je maximální možná délka rovna dvojnásobku 

délky trubice. Taková trubice samozřejmě nesmí být nekonečná, naopak její rozměry 
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můžeme počítat v řádech centimetrů. Proto je možné do podtlakových zásobníků 

implementovat pozdržovací místa, jako je například mříž pro vyšší plnění. Takovým 

způsobem je kapacitu podtlakového zásobníku možné navýšit, nicméně na úkor možných 

komplikací při odvíjení ze zásobníku.

Tato diplomová práce pojednává o řešení současných nedostatků textilních strojů 

vývojem zařízení dostatečně jednoduše a chytře. Přinos kompenzátoru napětí příze a 

zásobníku příze je z předchozího textu jasně popsán. Právě kombinace těchto dvou zařízení 

je slibnou možností jak danou problematiku vyřešit. Nalezení kvalitního kompromisu pro 

kombinaci obou dvou zařízení a začlenění do textilního stroje tak, aby výsledný efekt 

zkoumaného zařízení na stroj byl blahodárný, je cílem této práce.
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3.	Zařízení	průběžný	zásobník	příze

Základní	ustanovení

Zařízení, které vhodným způsobem řeší problematiku uvedených nedostatků 
textilního stroje se nazývá „Průběžný zásobník příze“. Jedná se o kombinaci zásobníku příze 
s kompenzátorem napětí v přízi. Průběžný zásobník přízeje zařízení pro vytvoření dostatečně 
velké a stálé zásoby příze užitečné při navýšení stupně automatizace textilních dopřádacích 
strojů. Příze je odvíjena u textilních strojů ze spřádací trysky nebo rotoru na navíjecí 
jednotku. Hlavním důvodem zavedení zásobníku příze je zaručit konstantní napětí v přízi při 
navíjení na cívku a také vytvořit a operovat s dostatečnou zásobou příze. Zásoba příze je 
vytvořena pro možnost včasného zásahu, pokud se vyskytne problém s přízí (například 
přetrh). Zásoba příze zamezí případnému navinutí nekvalitní příze přímo na navíječku po 
přerušení pracovního děje. 

Při řešení návrhu tohoto zařízení byly zadány tyto nároky na funkci.

 Pojmout dostatečné množství příze. Díky této zásobě příze je možné reagovat na 

problematické dynamické děje v průběhu předení. Po dobu vyhodnocování kvality 

zadržet přízi mimo finální produkt.  

 Detekovat a definovat napětí v přízi.  Ze spřádní jednotky vytahovat přízi konstantní 

rychlostí a distribuovat ji k navíječce s konstantním napětím.

 Detekovat přítomnost příze 

 Rychlost přípravy na nový pracovní děj. Po přerušení předení se v co možná nejkratší 

době zbavit zásoby příze.

 Nepoškozovat přízi nadbytečným mechanickým kontaktem.

 Splnit nároky nízké pořizovací, provozní a servisní ceny. Vytvořit výkonově nenáročné 

zařízení. Možnost výměny komponent, využití levných technologií výroby a údržby.

 Velikostí mechaniky nepřekročit zadané rozměry. 

Jednotlivé body zadání byly zváženy a bylo vybráno vhodné řešení. Z takového 

zadání byly následně vybrány strukturované nároky na funkci zařízení.

Pojmout	dostatečné	množství	příze

Otázkou je, jak velké množství příze má být zásobník schopen pojmout tak, aby jeho 

využití bylo pro co možná nejširší spektrum problémových stavů spřádního cyklu. Cílem je 

zadržovat na zásobníku stálou zásobu příze, která vystačí při vyhodnocení vadné příze čidlem 

kvality na to, aby mohly snadno doběhnout veškeré procesy stroje, aniž by se příze 

vyhodnocená jako vadná dostala na finální produkt. Ze znalosti dynamického chování rotující 

cívky, tedy znalosti maximálního času jejího brzdění lze snadno vypočíst délku příze, která 

má být zásobníkem zadržována. Vada příze však nemusí být nutně pouze místní. 

Rozeznáváme hned několik druhů vad příze v různých délkových rozsazích.
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Vady	příze

V kapitole o nedostatcích současných textilních strojů (kap. 2.2) je krátce zmíněna 

problematika vad v přízi. Ta se úzce váže k prvnímu bodu zadání pro zařízení Průběžný 

zásobník příze.Podle délky a velikosti vady je možné klasifikovat několik druhů vad. O zjištění 

a klasifikování vady se stará čidlo kvality. 

Klasifikace vady Délka vady

Nopek 1-10mm

Krátké zesílení příze 11-80mm

Dlouhé zesílení příze 80-2m

Zeslabení příze 80mm-2m

Odchylka jemnosti pramene 2-10m

Vyhodnocování kvality zápředku

Vyhodnocování Moiré 
Tab.1. Klasifikace vad v přízi [13]

Každá vada je definována zesílením nebo zeslabením průměru příze, které je 

v procentech vztaženo k referenční hodnotě a současně i délkou tohoto zesílení či zeslabení. 

Podle nastavení citlivosti snímače je zjištěná vada vyhodnocena jako akceptovatelná nebo 

neakceptovatelná [13]. Pokud měřená vada dosáhne nastavené hranice, je vyhodnocena 

vada kvality příze a spřádací proces je přerušen.

Časté přerušení předení s sebou přináší nekvalitu v podobě nového zapředení. Je 

třeba si uvědomit, že každé nucené přerušení předení znamená vložení zápředku do příze

[13]. I když jsou zápředky kvalitní, vždy představují určité zesílení a tím v podstatě i další 

vadu v přízi.

Detekce	a	definice	napětí	v přízi

Podle druhu předené příze jsou i různé nároky na její napětí. Pro velmi jemné příze 

je třeba počítat s napětím v přízi okolo 5cN. Zatímco pro hrubé příze má být napětí v přízi 

řádově vyšší (například 70cN). Z toho plyne, že univerzální systém musí být schopen poradit 

si s širším spektrem napětí. Aby bylo možné kompenzátor universálně využít, je třeba mít 

možnost nastavit žádoucí napětí a dokonce ho v průběhu procesu případně měnit. Příze 

bude na navíječku navíjena s konstantním napětím pouze tehdy, pokud bude kompenzátor 

schopen včas detekovat aktuální napětí v přízi a to svým chováním kompenzovat. 

Detekce	přítomnosti	příze

Textilní stroj musí být schopen rozeznat, má-li smysl pokračovat ve spřádním 

procesu. Takovým případem je například situace, kdy je tvořená příze po nenadálém kolizním 

stavu například rozvádění zavlečena na neznámé místo. Spřádní jednotce je podáván 

materiál, odtahové válečky distribuují přízi směrem k navíječce, čidlo kvality nehlásí žádnou 

chybu, avšak příze kvůli své nepřítomnosti v rozvádění není navíjena na cívku. Na současných 

dopřádacích textilních strojích je umístěno pro takové případy zařízení čidlo přetrhu. Takové 
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čidlo funguje na principu snímání přítomnosti příze. Pokud čidlo ve snímaném prostoru 

nezaznamená přítomnost příze, podává chybové hlášení, na jehož základě je proces předení 

přerušen. 

Časová	náročnost	procesů	vyjma	kontinuálního	předení

Veškerý čas, který textilní stroj provádí jiné procesy než kontinuální předení, je z 

hlediskavýroby ztrátový. Veškeré úkony týkající se obsluhy jednotky, čekání na příjezd 

robota, přípravy na nové zapředení, nebo odstranění vadné příze po hlášené vadě jsou 

z hlediska výroby příze nežádoucí. Bez takových úkonů se však stroj standardně řešící přetrhy 

příze neobejde. Je žádoucí minimalizovat čas strávený s těmito procesy. 

Manipulace	s přízí

Jak již bylo popsáno výše, každý zbytečný mechanický kontakt stroje s přízí 

představuje riziko snížení kvality produktu. Proto jsou u textilních strojů využívány 

komponenty pro vedení příze s hladkým povrchem, v ideálním případě pohyblivé 

komponenty (například rotační), které kladou procházející přízi minimální odpor. Pokud je 

nezbytně nutné kontaktní prvek využít, je třeba dbát o co nejpřímější trajektorii příze. Čím 

menší je úhel opletení, tím hrozí menší riziko zhoršení příze kontaktem s povrchem prvku. 

Komplikovanost	zařízení

Se zvyšujícím se počtem užitých mechanismů a součástí roste cena celého 

zařízení,komplikovanost řízení i riziko poruchovosti. Je žádoucí co možná největší 

komplexnost systému. Taková komplexnost nesmí být na úkor nemožnosti výměny 

základních součástí zařízení nezávisle na sobě.

Rozměrové	nároky	zařízení

Provozovny textilní výroby bývají velmi často prostorově omezeny. Je žádoucí 

zabírat co nejmenší možný prostor na výrobní jednotku. Zvýšení automatizace stroje by tedy 

mělo zástavbový prostor spíše šetřit než ho naopak zvětšovat. 
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3.1.Popis	konceptu

Na základě výše uvedeného rozboru byl sestaven koncept zařízení „Průběžný 

zásobník příze“. Bylo využito principů zásobníků využívaných na standardních převíjecích 

textilních strojích.

Obr.10. Převíjecí textilní stroj

Průběžný zásobník příze je zařízení, které zahrnuje mezi každou spřádní jednotkou a 

navíjecí jednotkou pár odtahových válečků a mechanický rotační zásobník příze. Ten je

uložený letmo v ložiscích, spřažený s jedním odtahovým válečkem, na který navazuje navíjecí 

válec s rozváděním [7]. Soustava odtahovacího válečku s navíjecím válcem je poháněna 

motorem s řídícím zařízením. U zařízení pro odtahování a navíjení příze u bezvřetenového 

spřádacího stroje je problém zajistit všechny technologické požadavky, kladené na trvale 

křížem vinuté válcové a především kuželové cívky.Dále je problém zajistit jednoduchou 

konstrukci stroje z hlediska zapřádání příze. Úkolem je vytvořit mechanický rotační zásobník 

příze s kompenzačním členem napětí v přízi, který by měl maximálně jednoduché zavádění 

příze.U bezvřetenových dopřádacích strojů dovoluje instalace tohoto mechanického 

rotačního zásobníku bezporuchové odtahování příze na výstupní čelní straně při různých 

režimech stroje. Příze je ze zásobního válce odvíjena ve směru osy válce [8]. Mechanický 

rotační zásobník příze - navíjecí válec, je tedy opatřen kónickým povrchem pro uložení 

zásobního návinu příze ve formě vedle sebe uspořádaných ovinů [7]. Kompenzační člen 

napětí v přízi zajišťuje poslední oviny zásobní příze proti samovolnému uvolnění a zároveň 

vyvolává určité osové napětí příze při jejím odtahováním ze zásobníku. Kompenzační člen 

napětí v přízi klade přízi odpor a tím ji při odtahování směrem k navíječce „brzdí“ a v přízi tak 

vzniká stejnosměrné odtahové napětí [9]. Kompenzační člen napětí vpřízi představuje 

aktivně řízené raménko s bodem pro kontakt s přízí, které je poháněno motorkem.Podle 

možností motorku lze definovat požadované osové napětí příze ve velmi širokém rozsahu. 
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Takovým způsobem je výstupní napětí příze přesně definováno a je nezávislé na vstupním 

napětí příze a na pracovním režimu mechanického rotačního zásobníku.Příze je z oblasti 

odtahových válečků snadno vedena na povrch zásobníku přes aktivní prvek vedení příze 

využitelný pro včasné zbavení se nepotřebné zásoby po přerušení předení. 

Využití průběžného zásobníku přízeje plánováno jak u tryskového dopřádacího 
stroje tak rotorového dopřádacího stroje. Oba z uvedených mají velmi odlišné nároky jak na 
konstrukci, tak na kinematiku a dynamiku pohybů. Navíc oba zmíněné koncepty mají několik 
variant zařazení do pracovních cyklů, mezi kterými se těžce hledá ideální společná varianta. 

Zásobník je rotačně poháněn elektrickým motorkem a součástí systému zásobníku 
je i flyer, taktéž poháněný vlastním elektrickým motorkem,který se otáčí k zásobníku 
nezávisle.

Průběžný zásobník příze tedy integruje čtyři základní části. Mechanický rotační 
zásobník čili navíjecí válec, kompenzační člen napětí v přízi nazvaný flyer, odtahové válečky a 
prvky vedení příze.

Obr.11. – příklady variant Průběžného zásobníku příze – model se spojitým povrchem a 

drátový model.
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Obr.12. – popisovaná varianta Průběžného zásobníku příze– řez

Obr.13. – popisovaná varianta Průběžného zásobníku příze

Popis obrázků 12 a Obr.13.

1…zásobník (navíjecí válec)
2…uložení motoru
3…Odtah (Take-up roll)
4…hřídel
5…flyer
6…motor 2 – pohon flyeru
7…upnutí flyeru
8…motor 1 – pohon YSC
9…ložiska
10…víko

A…hlavní průměr YSC
B…průměr take-up roll
C…povrch zásobníku
D…element vedení 
E…prostor uvnitř hřídele pro pohon flyeru
F…prostor uvnitř hřídele pro kabely flyeru
G…fixace hřídele
H…prostor uvnitř zásobníku pro pohon YSC
I…prostor pro čistící zařízení v domácí poloze
J…drážky pro axiální posuv čistícího zařízení.
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Pro popis částí zařízení Průběžný zásobník příze je třeba popsat pozadí pracovního 
cyklu zařízení detailněji. Nároky vyplývající z pracovního cyklu tryskového dopřádacího stroje 
jsou náročnější než nároky pro cyklus rotorového dopřádacího stroje. Pro limity jednotného 
průběžného zásobníku příze obou strojů bude tedy směrodatný cyklus stroje tryskového.

Pracovní	děj	tryskového	dopřádacího	stroje

Obr.14.-Základní popis celého systému tryskového stroje [14]

Stav před zapředením na bezvřetenovém tryskovém dopřádacím stroji: Příze je 
provlečena tryskou, založena pod odtahovým válečkem, je v kontaktu s flyerem v místě 
háčku. Flyer působí na přízi silou (určuje napětí v přízi). Konec příze je vytvořen trhačkou, je 
tedy umístěn až za čidlem YES (od signálu čidla YES, který je hlášen při průchodu příze 
čidlem, jsou časovány ostatní děje). Detekován je průchod konce příze čidlem.)[15]. 
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Graf 1.-orientační graf zapředení a předení

Po zahájení pracovního děje začne průběžný zásobník příze zrychlovat na zapřádací 
rychlost (první červená rampa v grafu 1). Příze je odvíjena postupně z trhačky přes čidlo a
Průběžný zásobník příze směrem k trysce. Navíjecí jednotka je statická, veškerá příze je tedy 
ukládána na zásobník. Dokud není příze ze zásobníku odvíjena směrem k navíjecí jednotce 
flyer rotuje spolu se zásobníkem, popřípadě většími otáčkami přízi dopíná. Zapředení 
proběhne v ustálené rychlosti odtahu 5m/s. Zásobník poté zrychlí na rychlost předení 10m/s. 
Navíjecí jednotka postupně také zrychluje až na rychlost předení (zelená křivka). Rychlost 
tvorby zásoby v zásobníku se zmenšuje s rostoucí rychlostí navíjecí jednotky. Flyer se 
zpožďuje oproti otáčkám zásobníku. Při vyrovnaných rychlostech navíjecí jednotky a 
zásobníku je v ideálních podmínkách zásoba stabilní a flyer je statický neboť příze stejnou 
rychlostí k zásobníku z trysky přichází, jako ze zásobníku na navíječku odchází. Moment 
flyeru určuje napětí odvíjené příze. V reálné provozu flyer při ustáleném odvíjení osciluje dle 
drobných odchylek rychlostí, případně kompenzuje rychlosti dané návinem na kuželovou 
cívku (je-li použita)[15].  
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3.1.1.Části	zařízení	Průběžný	zásobník	příze

V této kapitole budou popsány jednotlivé součásti zásobníku, dle Obr.X.

Mechanický	zásobník	příze

Díky zásobníku je možné akumulovat dostatečné množství příze. Pokud je 
detekováno poškození příze a předení zastaveno, navíjecí jednotka s velkou setrvačností 
využije při doběhu navíjení potřebné množství příze ze zásoby. Tím je zamezeno možné 
navinutí nekvalitní příze přímo na cívku, neboť v zásobníku máme pro tento účel 
zkontrolovanou kvalitní přízi. Poškozená příze do té doby navinutá na zásobník je poté 
čistícím zařízením odstraněna. Po přerušení pracovního procesu se konec příze vyskytuje 
vždy v zásobníku nikoliv na cívce a není třeba jej tedy náročně hubicí vyhledávat [1].

Tvar zásobníku je z hlediska tvorby zásoby zásadní. Plocha, kolem které se ovíjí 
příze, je kuželová a průměr klesá od plochy, na kterou přichází ovínky po plochu ze které 
ovínky zásobník opouští. Díky kuželovému tvaru není příze navíjena přes sebe, ale vedle sebe 
a také díky kuželovitému tvaru se posunující ovínky neutahují, ale hladce posunují. Kuželová 
plocha je rozdělena do dvou částí s odstupňovaným klesáním. První kužel má větší úhel, 
druhý menší. Díky snižujícímu se úhlu je zabráněno tomu, aby ovínky postupovali v opačném, 
nežli požadovaném směru, je tedy zaručena správná distribuce.

Obr.15. Mechanický zásobník příze

Do povrchu zásobníku jsou vytvořeny drážky pro vedení segmentu na čištění 
přebytečné příze. Tyto drážky mohou navíc posloužit při snímání povrchu zásobníku 
externím čidlem jako referenční body. 
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Kompenzační	člen	napětí	v přízi	– flyer

Příze přichází do zásobníku s konstantní rychlostí a opouští jej s konstantním 
napětím. Aktivním členem systému, který zaručuje konstantní napětí v přízi a umožňuje 
odvíjení s různou rychlostí je právě Flyer. Pro kompenzaci rychlosti je využito příze ze 
zásobníku. Napětí příze je navíc možné měnit na základě zadání momentu motorku flyeru.

Flyer představuje dynamický prvek systému průběžný zásobník příze [10]. 
V závislosti na rozdílu otáček flyeru od otáček zásobníku množství zadržené příze na 
navíjecím válci buď roste, klesá nebo zůstává konstantní. Pokud se flyer otáčí ve směru 
otáčení rotačního zásobníku, množství schraňované příze roste. Pokud flyer setrvává 
v neměnné poloze množství příze na zásobníku je konstantní a v případě otáčení proti směru 
otáčení zásobníku se množství příze snižuje. Toto platí v případě, že rychlost příze 
k zásobníku dodávané je stejná s rychlostí příze ze zásobníku odcházející. Kompenzace napětí 
a řešení problematiky kuželového návinu princip komplikuje.

Jako aktivní člen systému musí být raménko vhodně konstrukčně a materiálově
řešeno tak, aby setrvačné hmoty součásti dovolovali pohonu flyeru zacházet s přízí dle 
požadavků. Konstrukce také definuje stále stejný bod kontaktu flyeru s přízí. Další funkcí 
flyeru je totiž elementární manipulace s přízí. Minimalistický tvar raménka s bodem kontaktu 
s přízí ve tvaru U takový předpoklad splňuje. 

Obr.16. Kompenzační člen napětí v přízi

Bod kontaktu flyeru s přízí je místem které může negativně ovlivňovat kvalitu příze, 
konkrétně třením. Proto musí být využito vhodného řešení tohoto bodu ať už materiálem 
nebo konstrukcí.
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Odtahové	válečky

Z dvojíce odtahových válečků je ten, který je svázaný s navíjecím válcem poháněn 
motorem zásobníku. Průměr tohoto válce musí být shodný s průměrem na navíjecím válci 
prvního ovínku zásoby. Obvodové rychlosti u obou jsou pak stejné a příze může být 
z odtahového válečku vedena na navíjecí válec přímo bez potřeby užití dalšího 
kompenzačního prvku.  

Obr.17. Odtahové válečky

Prvky	vedení	příze

Ze zásobníku musí být příze odváděna přes bod vedení umístěný v ose zásobníku. 
Díky tomu je vzdálenost mezi bodem na flyeru a tímto bodem vedení v rámci celé trajektorie 
(kružnice) flyeru konstantní. Jen v takovém případě totiž platí fakta o rozšiřování, stabilitě, 
nebo poklesu zásoby příze uvedené v odstavci o kompenzačním členu napětí v přízi-flyeru.

Druhým prvkem vedení příze využitý u zařízení průběžný zásobník příze je Posuvný 
segment mezi odtahovým válcem a povrchem navíjecího válce [14]. Jeho jedinou funkcí není 
pouze vedení příze na vzájemně souosé povrchy se stejným průměrem, ale plní i funkci 
vyprázdnění zásobníku po přetrhu. Posuvný segment shrnuje axiálně zásobu příze ze 
zásobníku a ta je následně odsáta sacím kanálem umístěným na vlastním stroji. Při tomto 
procesu raménko Flyer směřuje do tohoto kanálu (funkce manipulátoru s přízí), aby ovinky 
příze mohly lehce přes něho překlouznout. Na posuvném segmentu jsou výstupky, které 
zasahují do drážek na zásobníku, čímž je zaručeno spolehlivé zachycení ovinků příze a jejich 
následné axiální shrnutí.  
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3.1.2.Konstrukce	průběžného	zásobníku	příze

Zařízení je složeno z částí popsaných na obrázku X. V průběhu vývoje zařízení 

Průběžný zásobník příze bylo sestaveno mnoho simulačních i funkčních modelů vedoucích 

k ideální konstrukci. 

Obr.18. Zařízení průběžný zásobník příze s členy vedení příze i posuvným segmentem, 

hnaným odtahovým válce a pohonem posuvného segmentu

Mechanický rotační zásobník představuje rotační plné těleso s odstupňovaným 

kuželovým tvarem. Popis vyvinutého tvaru směrem od většího průměru, tedy ze strany 

přicházející příze, k menšímu, tedy ke straně, ze které příze odchází. Navíjecí válec se skládá 

z první kuželové části a druhé kuželové části. Úhel kuželovitosti první části je strmější než 

úhel části druhé. Příze přichází do kontaktu se zásobníkem na první, strmější, kuželovité části 

a je jí usměrněna ke druhé, proto musí být úhel první části řádově strmější oproti úhlu druhé 

části. Na druhé části se již tvoří korektní návin příze. Aby se ovinky vinuly jeden za druhý, bez 

vzájemného překrývání a pohybovali se dostatečně hladce směrem k menšímu čelu, je 

experimentálně zjištěn ideální úhel druhé kuželovité části. Pro korektní návin má být úhel 

kuželovitosti druhé části povrchu zásobníku v rozsahu 0,5◦-3,5◦. Bude-li úhel menší, ovinky se 

dostatečně snadno nepohybují směrem ke straně odvíjení. Je-li naopak úhel větší než daný 

úhlový interval, bude schraňovaná příze rozvolněna a může dojít k překřížení jednotlivých 
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ovinků. Po stranách zásobníku by měly být vyvedeny zadržovací tvary zamezující 

samovolnému sklouznutí ovinku z povrchu zásobníku. V případě průběžného zásobníku příze 

je tomu tak pouze ze strany přicházející příze, kde je umístěna krátká příruba. Ze strany 

odcházející příze takový tvar chybí, jeho funkci však nahrazuje flyer. V případě schraňování 

zásoby na plném povrchu je třeba dbát na kvalitu tohoto povrchu tak, aby nepoškozoval 

schraňovanou přízi. Žádoucí je tedy leštění, popřípadě funkční povrchová úprava. Jedinými 

prvky narušující kontinuitu povrchu zásobníku jsou drážky pro čistící zařízení. Ty, jak bylo 

popsáno výše, využívá posuvný segment vedení a mohou být též využity pro externí snímač 

zaplnění jako referenční body snímaného povrchu. 

Obr.19. Mechanický rotační zásobník

Velikost zásobníku je založena na množství příze, kterou má být zásobník schopen 

schraňovat. Podle tabulky Tab.1. může projít čidlem kvality do zjištění nejdelší možné vady 

10metů příze. Po hlášení vadného stavu příze se přeruší proces předení a navíječka začne 

brzdit. Ze předení rychlostí 600m/min je možné zcela zastavit navíječku za 1sekundu. 

Navíječka tedy pro své brzdění spotřebuje ze zásobníku 10metrů příze, která musí být nutně 

kvalitní tak, aby se na finální cívku zaručeně nedostala příze s vadou. Pro další manipulaci a 

možnost zapředení potřebuje textilní stroj ze zásoby další 2 metry příze kvalifikované jako 

nezávadná. Pro jistotu manipulace s kvalitní přízí v následných procesech stroje je vhodné 

operovat na zásobníku i s určitou rezervou. Celková délka příze uložené na zásobníku po čas 

předení by měla tedy být alespoň 25metrů.

������� + ������� + ���� + ���� = 10 + 10 + 2 + 3 = 25�

Rozměry zásobníku jsou voleny na základě této potřeby textilního stroje. 

Experimentálně byla zjištěna hustota zaplnění W. Hustota zaplnění představuje vzdálenost 

os dvou po sobě jdoucích ovinků na zásobníku při korektním návinu. Ta je závislá na jemnosti 

příze a nabývá hodnot:

< ����;���� >=< 0,3��; 0,5�� >

Obsah povrchu mechanického rotačního zásobníku je určen úhlem kužele, osovou 

vzdáleností a průměrem v bodě prvního ovinku. Úhel kužele však zaručuje snadný pohyb 



3. Zařízení průběžný zásobník příze

42

ovinků směrem ke straně zásobníku, ze které je příze odvíjena, délka posunujícího se 

jednoho ovinku je však stále konstantní. Obsah potřebný ke schránění zadaného množství 

příze lze brát tedy jako válec daný právě průměrem kužele v bodě prvního ovinku a délkou 

zásobníku. Délkou ani šířkou nesmí zařízení průběžný zásobník příze navyšovat zástavbový 

prostor současných strojů. S uvážením maximálních rozměrů (viz Obr.21.) je tedy poměr 

mezi délkou a průměrem vyjádřen následujícím vztahem:

�����

��
= ���	1,4

Kde DmaxZ je průměr kužele v bodě prvního ovinku a xz je osová délka povrchu 

zásobníku využívaná pro schraňování příze.DmaxZ  má zvolenou hodnotu založenou na základě 

rozměrů a nároků dalších součástí průběžného zásobníku příze jako jsou pohon zásobníku, 

fixace atd. 

����� = 76��

Povrch zásobníku musí mít volnou rezervu bez zásoby příze takovou, aby ovinky 

nemohli i při plněné funkci flyeru sklouznout z povrchu zásobníku pryč. Bezpečnost bude 

splněna v případě, že příze při plném zaplnění zabírá zhruba 70% povrchu.

Rozměry mechanického rotačního zásobníku jsou potom dány vztahy:

���� = �	����� 	� = 25�

� =
25

0,076�
= 104,71~ ≅ 105

�� = �	� = 105 ∗ 0,5 = 52,5��

����� = x� ∗
100

70
= 75��

Kde Lplz je délka plné zásoby, n je počet ovinků na zásobníku, xz je osová délka 

zásobníku kterou zabírá příze při plném návinu a xzcel je minimální celková délka druhé 

kuželovité části zásobníku s rezervou.

K navíjecímu válci je osově připojena část zařízení odtahový válec. Protože 

obvodová rychlost na povrchu odtahového válce má být shodná s obvodovou rychlostí na 

povrchu navíjecího válce v bodě prvního ovinku, bude průměr odtahového válce roven DmaxZ.
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Zařízení průběžný zásobník příze je připevněn k samotnému textilnímu stroji 

uchycením pevné osy, takzvané fixace – Obr.13. Sestava Odtahového válce s navíjecím 

válcem je uložena v ložiscích. Rotor pohonu zásobníku je rozebíratelně, ale pevně spojen 

s odtahovým válcem, zatímco stator je součástí fixace. Díky uložení ložisek letmo je 

jednoduché k pohonu vést kabeláž a zároveň snímat pohyb rotačních částí. Fixace je 

konstruována jako trubice, do které je možné vložit pohon flyeru a vést jí kabeláž od tohoto 

motoru směrem do stroje.

Obr.20. Raménko flyeru

Flyer je zařízení, které kromě jiného zamezuje ovinkům sklouznout z povrchu 

zásobníku příze. Proto je bod kontaktu příze s flyerem umístěn nad povrchem zásobníku. 

Uložení flyeru i jeho pohonu není ve vazbě se sestavou odtahového válce a navíjecího válce, 

čímž je pohyb flyeru na pohybu zásobníku naprosto nezávislí a může tak plnit všechny 

požadované funkce popsané dříve.

Obr.21. Základní konstrukce průběžného zásobníku příze.
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3.2.	Dynamické	a	kinematické	nároky	systému

Pracovní cyklus popsaný v kapitole 2.1.2 Pracovní děj tryskového dopřádacího stroje 
klade určité nároky na kinematiku a dynamiku mechanického zásobníku příze a především 
flyeru. 

3.2.1.Dynamické	a	kinematické	nároky	na	mechanický	zásobník	příze

Důležitý předpoklad je dosáhnout zapřádací rychlosti příze včas. Doba od průchodu
konce příze čidlem YES určuje nároky na zrychlení motoru zásobníku. Délka příze pod tryskou 
je v čase před zapředením známá. Určena je polohou trhačky. Maximální otáčky zásobníku
jsou dány maximální rychlostí příze při předení.

Do spřádací jednotky je v okolí flyeru umístěn odsávací otvor. Po přerušení pracovního 
děje je zásobník vyčištěn od nepotřebné příze shrnutím ovinků k odsávacímu otvoru. Tento 
proces vykonává čistící zařízení pohybem posuvného segmentu, které je vybaveno výstupky. 
Výstupky se pohybují v drážkách zásobníku. Proto je třeba vždy před procesem čištění ustavit 
zásobník do správné úhlové polohy tak, aby výstupky posuvného segmentu nebyly v kolizi se 
zásobníkem.

Motor zásobníku bude závislým pohonem na pohonu delivery, tedy pohonu dodávání 
textilního materiálu do spřádní jednotky. V průběhu zapředení dochází k rázovému působení 
síly na delivery váleček, což vyvolává krátkodobý propad otáček. Aby nedošlo k přetržení 
příze z důvodu větší rychlosti zásobníku oproti delivery, je třeba, aby motor zásobníku tento 
propad dostatečně přesně kopíroval, při překmitu daném řízením může dojít i k rozvolnění 
příze což je také nežádoucí. To určuje nárok na zrychlení pohonu.
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Popis veličina hodnota jednotka

Zapřádací rychlost příze vyp 300 m/min

Maximální rychlost příze při předení vys 600 m/min

Délka příze mezi trhačkou a čidlem YES. Využitá pro 
zrychlení příze na zapřádací rychlost.

Lp1 0,73 m

Minimální akcelerace příze na zapřádací rychlost. ayp1 17,12 m/s2

Zapřádací otáčky zásobníku np 1250 rpm

Maximální spřádní otáčky zásobníku ns 2500 rpm

Maximální krátkodobé zrychlení při rázovém poklesu 
otáček

asd 21,5 m/s2

Doba trvání rázového poklesu otáček τsd 20 ms

Velikost rázového poklesu otáček Δnsd 300 rpm

Tab.2. Nároky na pohyb zásobníku příze

3.2.2.Dynamické	a	kinematické	nároky	na	flyer

Nejvyšší nároky na pohyb flyeru jsou dané požadavky navíjecí jednotky. Navíjecí 
jednotka textilního stroje může tvořit dva druhy návinu a to návin válcový nebo kuželový. 
Především u kuželového návinu dochází vlivem různých obvodových rychlostí kónické cívky 
ke značným rychlostním změnám navíjení příze na cívku v průběhu předení. Cílem tedy je 
výpočetně popsat děj navíjení na kuželovou cívku tak, aby se na základě těchto dat mohlo 
vhodně navrhnout zařízení průběžný zásobník příze, které dokáže dynamickým a rychlostním 
nárokům navíjecí jednotky včas a efektivně vyhovět.

Zařízení průběžný zásobník příze distribuuje ze své zásoby různé množství příze v čase

s konstantním napětím příze dle nároků navíjecí jednotky.

Dvojzdvih	navíjecí	jednotky

Příze je na finální produkt textilního stroje - cívku, navíjena souměrně kolem celého 

povrchu dutinky. O distribuci příze na cívku se stará rozvaděč. Rozvaděč je tedy člen navíjecí 

jednotky, který kmitá periodicky kolem středu dutinky ve směru rovnoběžném s osou 

Odvalu. Cívka je přitlačována k Odvalu, hnacímu válci cívky(viz Obr.X.) a jeho otáčením je 

poháněna. Při návinu na kuželovou cívku jsou obvodové rychlosti na povrchu cívky 
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v závislosti na osové vzdálenosti od jednoho z čel rozdílné. S extrémy na malém a velkém 

čele kuželové cívky. To plyne z konstantní obvodové rychlosti na povrchu Odvalu. Kuželová 

cívka je charakterizována jedním průměrem, úhlem kužele a osovou délkou. 

Obr.22. Popis kuželové cívky

Na Obr.22. je znázorněn pohyb rozvaděče v krocích výpočtu, který definuje 

dvojzdvih. Rozvaděč koná periodický pohyb kolem střední polohy. Množství dodávané příze 

ze zásobníku v časovém intervalu se pro navíjení na kuželovou cívku stále mění. Popisem 

nároků kuželového návinu v průběhu dvojzdvihu můžeme přesně definovat dynamické a 

kinematické nároky na chování flyeru.

Na základě známých počátečních podmínek jsou vypočítány dynamické a 

kinematické nároky chování flyeru. Geometrie návinu na kuželovou cívku je dána rychlostí 

předení, ta je svázaná s rychlostí otáčení odvalu, velikostí cívky, požadavky na druh návinu 

(pod jakým úhlem je příze na cívku kladena, takzvaný úhel křížení) atd. Výstupem řešení 

problému kuželového návinu jsou vstupní parametry pro řízení pohonu flyeru. Volené 

vstupní parametry do řešení kuželového návinu jsou v tabulce označeny žlutě.
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poloviční vrcholový úhel kuželu dutinky ������ deg 4,333

velký průměr kuželové dutinky D2dut mm 64,00

délka dutinky Ldut mm 170,00

malý průměr dutinky D1dut mm 38,20

průměr odvalového válce Dodval mm 60,00

maximální velký průměr návinu D2nmax mm 285,00

vzdálenost okraje návinu od velkého čela 
dutinky ∆n2 mm 6,00

min. velký prům.návinu - prázdná D2nmin mm 63,09 65,00

předpokládaný rozsah úhlu křížení �min/max deg 28,00 38,00

maximální střední odtahová rychlost vodtmax m/min 600,00

skutečný zdvih rozvaděče ������ mm 154,00

teoretický zdvih rozvaděče ������ mm 158,00

poloměr komp.ramínka / poloměr zásobníku Rram/ Rzas mm 53,00 40      

moment setrvačnosti kompenzačního ramínka Iram kgm2 5,00E-06

napětí příze / obvodová sila na ramínku Fprize/Fram cN / cN 20,00 12,00

provozní střední odtahová rychlost vodt m/min 500,00

střední úhel křížení �d deg 34,00

přesnost výpočtu rozdílu délky navinuté a 
dodané přesnost mm 0,10

Tab.3. Vstupní parametry řešení kuželového návinu

Matematickými operacemi se na základě známého počátečního stavu systému 

popíše stav návinu a navíječky v čase a zjistí vstupní hodnoty pro řízení flyeru. Hodnoty jsou 

zapsány do tabulky, ze které je možné odečíst limity pro řízení flyeru. Matematický výpočet 

navíjení je řešen v čase od začátku pohybu rozvádění ze střední polohy směrem k malému 

čelu (krok 0-1). ������ je daný čas od počátku simulace.

������� =
0,5	������

1000
− ���ℎ�������

������� je poloha rozvaděče od levého okraje návinu (od malého čela), ������ představuje 

teoretický zdvih se špičkovými obraty a ���ℎ������� okamžitou pozici rozvaděče. 

������ =
������
1000

− 2	���ℎ�������sin	(������)

������ je okamžitý průměr kuželového návinu, ������ hnaný průměr návinu a ������ je 

poloviční úhel kuželu dutinky.



3. Zařízení průběžný zásobník příze

48

�������� = |∆�����������| + |∆�����������|

�������� je kompenzovaná délka příze během dvojzdvihu rozvaděče, ∆�����������je rozdíl 

délky příze dodané a navinuté během části zdvihu rozvaděče od velkého průměru po 

“hnaný” průměr a ∆������������ je rozdíl délky příze dodané a navinuté během části

zdvihu rozvaděče mezi “hnaným” průměrem a malýmprůměrem.

��� = 2	���(
�������∆���

�
������

��
���������∆���

)

��� je okamžitý úhel křížení, ������� je okamžitá rychlost rozvaděče, ∆��� čas pohybu 

rozvaděče během kroku výpočtu, ������ jsou otáčky návinu a ��������� je okamžitý průměr 

kuželového návinu.

������ = ∆�
∆�������

∆���

������ je rychlost vytahování nebo nabalování příze při kompenzaci, ∆� využitá část 

kompenzační smyčky, ∆������� okamžitý rozdíl mezi délkou příze dodanou ze SJ a navinutou 

na kužel v intervalu ∆���.

������ = ����(������)

������ je zrychlení vytahování kompenzační smyčky

����� = ����������

����� potřebný dynamický moment na ramínku bubínku při kompenzaci, ���� moment 

setrvačnosti ramena kompenzátoru a ������ je úhlové zrychlení ramínka kompenzátoru.

��(�) = ��(� − 1) + ������(�)	∆���

��(�) je úhlová rychlost ramínka při kompenzaci (pro čas odpovídající kroku i), ��(� − 1) je 

úhlová rychlost ramínka při kompenzaci (pro čas odpovídající kroku i - 1), ������(i) je úhlové 

zrychlení ramínka kompenzátoru (pro čas odpovídající kroku i).

����(�) = (����(� − 1) + ��(�)	∆��� +
1

2
������(�)	∆���

�)
180

�

����(�) je úhel pohybu raménka bubínku při kompenzaci (pro čas odpovídající kroku i), 

����(� − 1) je úhel pohybu raménka bubínku při kompenzaci (pro čas odpovídající kroku i –

1).
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���� = ������� −	�����

���� je výsledný využitelný moment na raménku, ������� je nastavený moment na 

raménku pro požadované napětí příze.

���������� = ������ −
�����

0,6

���������� je výsledná síla (napětí) v přízi a ������ je požadovaná síla příze při navíjení.

Z tabulky hodnot vypočtených na základě uvedených vzorců pro kuželový návin a 

chování flyeru je vytvořen graf a jsou vybrány limitní hodnoty představující dynamické a 

kinematické nároky na flyer.

Graf 2. Graf hodnot řešené problematiky kuželového návinu pro prázdnou cívku

Modrá křivka představuje teoretický zdvih rozvaděče Hrozvt, světle fialová je průběh 

kompenzované délky příze v průběhu dvojzdvihu Lkomp, žlutá křivka je úhel pohybu raménka 

�
���

, červená křivka je úhlová rychlost raménka �� a síla v přízi Fprizecelk je tmavě fialová 

křivka.
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Popis veličina hodnota jednotka

Maximální ustálené otáčky flyeru naprázdno nfm 3000 rpm

Maximální zrychlení příze v průběhu navíjení na 
kuželovou cívku

af 53 m/s2

Maximální úhlové zrychlení flyeru εf 2020 Rad/s2

Rozsah nastavovaného napětí v přízi σ 3-30 cN

Variace skutečné hodnoty napětí v přízi Δσ 1 cN

Tab.4. Nároky na pohyb flyeru

3.3.Návrh	pohonů	a	jejich	řízení

Zařízení průběžný zásobník příze zahrnuje dva pohony elektrické a jeden 

pneumatický. Konkrétně motor mechanického zásobníku a motor flyeru a pneumatický válec 

pro pohyb posuvného čistícího segmentu. Všechny pohony jsou řízeny nezávisle. Na základě 

popsaných dynamických a kinematických nároků poháněných součástí (zásobník a flyer) byly 

vybrány tyto pohony:

3.3.1.Pohon	mechanického	zásobníku

Pohon mechanického zásobníku musí splňovat dynamické i kinematické nároky 

korektního navíjení příze na zásobník v rámci celého pracovního cyklu stroje.  Výkon motoru 

musí být dostatečný na kompenzaci těchto ztrátových parametrů zásobníku:

 Pohyb a setrvačnost navíjecího válce

 Pohyb a setrvačnost odtahového válce

 Ztráta od přítlaku, pohyb a setrvačnost odvalujícího se přítlačného odtahového válce.

 Ztráty v ložiscích

Tyto lze popsat elementárními fyzikálními vzorci. 
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Jako pohon pro mechanický zásobník byl zvolen 3fázoví EC motor s vnějším rotorem 

VD-3-49.15 od firmy EBM PAPST. Řízení je založené na signálu získaném ze tři Hallových sond 

a je provedeno Pulzní šířkovou modulací, PWM, ze základní elektroniky textilního stroje. To 

je možné díky využití stejného pohonu i pro navíjecí jednotku stroje. Taková duplikace 

komponentů je výhodná i s ohledem na celkovou cenu textilního stroje.

3.32.Pohon	flyeru

Jako pohon pro flyer byl zvolen 3fázoví EC motor EC22,40W od firmy Maxon [3]. 

Řízení je založeno na signálu z encoderu. Řízení tohoto motoru je prováděno ze standardní 

řídící jednotky CC-75-400 od firmy Celeroton. Na základě zatížení motoru flyeru jsme schopni 

detekovat přítomnost příze na raménku, čímž jsme schopni nahradit funkci čidla přetrhu na 

současném stroji. Jako hlavní metoda řízení motoru flyeru, tedy v aplikaci definování napětí 

v přízi, je využito momentové řízení. Pro další aplikace je možné řídit flyer i na požadovanou 

rychlost nebo pozici. Tyto metody řízení jsou implementovány alternativně k napěťovému 

řízení. Momentové řízení (proudové) motoru je založeno na vektorovém řízení. Řízení 

pohonu konstantní definovanou rychlostí je provedeno na základě proudového řízení 

s integrovanou PI regulací. Řízení pohonu pro nastavení flyeru do definované pozice je 

provedeno stejně jako řízení dle rychlosti s vloženým P regulátorem. Řízení motoru flyeru 

musí být schopno rozeznat ze zatížení motoru do jaké míry je řízený pohyb raménka ovlivněn 

například nevývahou mechaniky flyeru nebo setrvačností. Je třeba tyto projevy mechaniky 

separovat od vlivu procházející příze, neboť pouze ten je zásadní. Proto je do řízení 

implementována kompenzace nevývahy a zrychlení raménka. 

Řízení	pohonu	flyeru

Při předení je moment pohonu flyeru řízen například pomocí metody upraveného 

vektorového řízení [1]. Jsou vytvořeny dva oddělené regulační obvody, jednak pro sledování

momentu a jeho řízení, jednak pro sledování a řízení magnetického toku motoru. Obvody se 

vzájemně neovlivňují. Prostorový vektor statorového proudu je rozložen do dvou kolmých 

složek rotujícího souřadnicového systému.Souřadnicový systém je orientován buď na 

prostorový vektor statorového magnetického toku, prostorový vektor rotorového 

magnetického toku, nebo na prostorový vektor výsledného magnetického toku. Složky 

prostorového vektoru statorového proudu pak určují moment a magnetizaci stroje. Moment 

pohonu pak určuje momentotvorná složka vektoru statorového proudu spolu s příslušným 

vektorem magnetického toku. 



3. Zařízení průběžný zásobník příze

52

Obr.23. Uspořádání řídícího obvodu motoru flyeru

Popis uspořádání řídícího obvodu motoru flyeru:

 21…PI regulátor

 22…PI regulátor

 23…blok inverzní Parkovy transformace

 24…modul řídícího PWM

 25…A/D převodník

 26…blok Parkovy transformace

 27…blok zpětné vazby

 29…převodník hodnoty momentu na hodnotu elektrického proudu

 1031…moment motoru flyeru

Na Obr.23 je zobrazeno schéma řízení motoru flyeru založené na využití Parkovi 

transformace. Motor je řízen na základě definované hodnoty momentu. Moment se 

převodníkem převede na hodnotu proudu Iq motoru flyeru. Hodnotě Iq odpovídá požadovaná 

hodnota napětí Uq motoru, která je přes PI regulátor, jednotku inverzní Parkovy 

transformace a PWM řídicí modul vedena do řízeného motoru flyeru. Proud Iq motoru je 

přes modul Parkovy transformace a A/D převodník rovněž přiveden do řízeného motoru. 

Řídicí obvod je dále opatřen regulační větví, která je napojena na řídicí proud Id a napětí Ud. 

Napětí Ud je přes druhý PI regulátor vedeno do jednotky inverzní Parkovy transformace, do 

PWM řídicího modulu a dále do řízeného motoru raménka. Proud Id je přes modul Parkovy 

transformace a A/D převodník rovněž přiveden do řízeného motoru.Z řízeného motoru flyeru

se enkodérem snímá úhel φ natočení hřídele motoru a tento údaj se zpětnou vazbou vede 

do jednotky inverzní Parkovy transformace a současně do jednotky Parkovy transformace a 
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pomocí obou jednotek s celá soustava reguluje tak, aby proud  Id byl nulový a aby proud Iq 

dosahoval zadané hodnoty M. Regulované hodnoty napětí a proudu se přivádějí na vstup 

řízeného motoru, který vyvíjí požadovaný moment a raménko působí na přízi 0 

požadovaným způsobem [1].

Vztahy Parkovi transformace [12]:

�� = �� cos(�) + ��sin	(�)

�� = −�� sin(�) + ��cos	(�)

a pro inverzní Parkovu transformaci platí tyto vztahy [12]:

�� = �� cos(�) − ��sin	(�)

�� = �� sin(�) + ��cos	(�)

Vliv gravitace, tedy vlastní váhy raménka, závisí na úhlu raménka vůči referenční 

(například svislé) poloze. Tento vliv je kompenzován na základě známého chování flyeru pro 

pozice pod různými úhly. Je vygenerována tabulka vlivu vlastní tíhy raménka a do řízení

motoru vstupují její hodnoty jako ovlivňující činitele řízení.

3.4.Ověření	funkčnosti	a	vyhodnocení	splnění	požadavků	zadavatele

Návrh a vývoj zařízení průběžný zásobník příze byl proveden v několika krocích:

 Popis problematiky současných textilních strojů

 Návrh a rozbor konceptu

 model konceptu v 3D modelovém prostředí NX6

 testování částí konceptu a výstupní zhodnocení

 Výroba testovacího zařízení

 Implementace zařízení na testovací reálný dopřádací stroj

 Testování příze vytvořené na stroji s implementovaným zařízením průběžný zásobník 

příze

 Zhodnocení navrženého zařízení

První dva kroky byly popsány v úvodní kapitole 2. této práce. 3D modelování 

probíhalo současně s výrobou komponent pro testování funkčnosti tak, aby se vždy nový 

výstupní model blížil co nejvíce plánovanému finálnímu řešení.

Některé zásadní součásti byly vyvíjeny od zbytku systému separátně, jako třeba 

navíjecí válec. Konkrétně problematika návrhu vhodného povrchu zásobníku příze, takového 

aby se na něm tvořila korektní zásoba příze. Byly testovány nejen úhly kuželovitého povrchu 

zásobníku a jejich vliv na chování a kvalitu schraňované příze, ale elementárně i celkový tvar 

zásobníku. 
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Obr.24. Příklad vývoje tvarů mechanického zásobníku v 3D modeláři

Následovalo zjišťování možného využití raménka flyeru. První funkční testovací 

modely byly osazeny mechanickým pasivním kompenzátorem na principu magnetické brzdy. 

Díky sestavení takového kompenzátoru do mechanického zásobníku příze bylo možné 

otestovat korektnost návinu na zkoumaném povrchu. Na základě testování tohoto zařízení 

byly modely zdokonaleny a byl vytvořen první funkční model s aktivním kompenzačním 

členem pro nastavení napětí v přízi. Mechanický rotační zásobník byl osazen vlastním 

pohonem. Na tomto zařízení byly odzkoušeny funkce flyeru a otestován vliv zařízení na 

nejprve převíjenou přízi a po následném ustavení na reálný stroj už i přízi předenou.

Obr.25. Testování zařízení průběžný zásobník příze ve vývojovém mezikroku
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3.4.1.Hodnocení	splnění	zadání

 Pojmout dostatečné množství příze. 

Během testování zařízením na reálném testovacím bezvřetenovém dopřádacím stroji 

byl odzkoušen standardní proces předení včetně veškerých dynamických dějů a 

simulací přetrhů. V daném čase pracovního cyklu je bez problému možné uchovávat 

na zásobníku požadované množství příze v délce přesahující případně i s rezervou 

zadaných 25metrů.

Obr. 26. Plná zásoba příze na zařízení průběžný zásobník příze
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 Detekovat a definovat napětí v přízi

Všechny tři implementované možnosti řízení flyeru byly úspěšně otestovány. 

Momentové řízení flyeru dokáže v rámci určité přesnosti definovat poměrně dobře 

osové napětí v přízi. Pro ověření vlivu flyeru na napětí v přízi byl při testování mezi 

průběžný zásobník příze a navíjecí zařízení umístěn měřící člen napětí v přízi a data 

z něj byla zapsána a vyhodnocena na měřící stanicí DEWETRON.

Graf.3. Měření napětí v přízi na stroji s užitým Průběžným zásobníkem příze

Na Grafu 3. Je viditelná měřená hodnota napětí v přízi přístrojem DEWETRON při 

požadovaném napětí 35cN – fialová křivka. Hodnota měřeného napětí osciluje kolem 

definovaného napětí – modrá křivka. Variace napětí na stroji se zásobníkem nabývá intervalu 

±2cN. Tato variace zcela nesplňuje zadání variace do ±1cN, ale při nejasné definici této 

požadované hodnoty na počátku projektu je pokládána za splnění cíle. 

 Detekovat přítomnost příze

Na základě vhodného řízení kompenzačního členu nastavení napětí v přízi je možné 

detekovat přítomnost příze s definovaným napětím mezi zásobníkem příze a navíjecí 

jednotkou. Funkce čidla přetrhu na současném textilním stroji může být tedy 

implementována mezi funkce průběžného zásobníku příze.

 Rychlost přípravy na nový pracovní děj

Oproti pracovnímu cyklu současného textilního stroje vystupuje u pracovního cyklu 

s implementovaným průběžným zásobníkem příze časová ztráta, při které je zásobník 

přízí plněn. Při využití jednotkové automatizace stroje však odpadá mnohem 

významnější časová ztráta čekání na obsloužení robota, především při větším 

množství jednotek čekajících v jedné chvíli na obsloužení. Jednoduše řešené čištění 
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zásobníku od nepotřebné příze posuvným segmentem připraví jednotku na nové 

zapředení velmi rychle.

 Nepoškozovat přízi

Při testech byly převinuty na stejném textilním stroji rozdílné vzorky příze, jednak 

vzorky převinuté příze u stroje s implementovaným průběžným zásobníkem a jednak

vzorky příze na stroji bez průběžného zásobníku. Po otestování kvality jednotlivých 

vzorků přízí byl srovnán vliv zařízení Průběžný zásobník příze na kvalitu příze. 

Graf.4. Graf hodnocení kvality příze na standardním textilním stroji

Pro testování byla předena standardní příze Viscose Lenzing 41 20 tex, rychlost 

předení 400m/min. Při hodnocení kvality příze se diskutují tyto parametry:

 Pevnost příze

 Tažnost Příze

 Nestejnoměrnost příze

 Počet vad příze dle druhu vady
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Na Grafech 4. a 5. jsou na ose x znázorněny měřené hodnoty Pevnosti příze a na ose 

y hodnoty tažnosti příze. Červené body ve středu grafu představují hodnocení jednotlivých 

zkoumaných částí testované příze. Černý bod ve středu představuje ideální stav příze. Čím 

méně jsou tedy hodnoty od černého bodu rozptýlené tím lepší výsledky zkoumaná příze 

z pohledu pevnosti, a tažnosti vykazuje. 

Graf.5. Graf hodnocení kvality příze na stroji s využitím zařízení Průběžný zásobník příze

Je patrné, že u příze produkované strojem s využitým Průběžného zásobníku příze 

jsou hodnoty pevnosti a tažnosti více rozptýlené od ideálního stavu. Tato příze tedy vykazuje 

vyšší nekvalitu.
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Měřený parametr Standardní stroj Stroj se zásobníkem

Nestejnoměrnost příze [%] 13,01 15,15

Ztenčení -30% [-/100km] 1893 2677

Ztenčení -40% [-/100km] 191 425

Ztenčení -50% [-/100km] 13 36

Ztenčení +35% [-/100km] 233 884

Ztenčení +50% [-/100km] 11 281

Vada: nopek +140% [-/100km] 334 609

Vada: nopek +200% [-/100km] 32 107

Vada: nopek +280% [-/100km] 2 22

Pevnost [cN/tex] 18,16 16,37

Minimální měřená pevnost [cN/tex] 13,53 3,63

Maximální měřená pevnost [cN/tex] 22,19 20,19

Tažnost [%] 13,35 11,09

Minimální měřená tažnost [%] 9,32 2,12

Maximální měřená tažnost [%] 15,72 14,5

Tab.5. srovnání hodnot u měřené příze produkované standardním strojem a strojem 

s požitým zásobníkem

Z výsledků vyplývá, že zařízení Průběžný zásobník příze negativně ovlivňuje pevnost 

a tažnost příze, nestejnoměrnost příze a počet vad některých druhů vad je výrazně horší. Vliv 

na toto měření však mohlo mít nedokonalé nastavení testovacího stroje, mechanický vliv 

kuželové navíječky a jejího rozvaděče (před finální stav), chod příze přes hrany (u testovacího 

stroje byl z důvodu měření zvýšený počet prvků vedení příze) anebo starší verze použité 

spřádní jednotky.

 Splnit nároky nízké pořizovací, provozní a servisní ceny. Vytvořit výkonově nenáročné 

zařízení. Možnost výměny komponent, využití levných technologií výroby a údržby.

Cíl snížit cenu textilního stroje doposud nebyl diskutován. Záleží totiž na 

modifikacích na ostatních částech stroje, které lze díky zařízení Průběžný zásobník příze 

provést. Zařízení je zkonstruováno tak, aby jeho jednotlivé části bylo možné servisovat a 

případně měnit.   

 Velikostí mechaniky nepřekročit zadané rozměry. 

Textilní stroj využívající zařízení průběžný zásobník příze neklade vyšší nároky na 

zástavbový prostor stroje do výšky ani šířky.
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4.Závěr

Tato diplomová práce pojednává a výzkumu a vývoji zařízení Průběžný zásobník 

příze a jeho realizaci a testování na reálném stroji. Byla provedena rešerše zadání, na jejímž 

základě byl navržen koncept zařízení a sestaven princip pracovního cyklu. Zařízení bylo 

konstrukčně modelováno v programu NX6 firmy SIEMENS a v postupných krocích i reálně 

sestaveno a odzkoušeno. Princip a koncepce zařízení Průběžný zásobník příze je patentově 

chráněn dle [1]. Nakonec byla provedena montáž funkčního zařízení na reálný textilní stroj. 

Byly změřeny důležité parametry pro produkt stroje, přízi. V kapitole Hodnocení splnění 

zadání byla diskutována kvalita splnění cílů. Z nich vyplývá, že zařízení je z hlediska funkce 

korektní, jím vypředená příze však stále vykazuje oproti standardnímu stroji jisté snížení 

kvality. Na jeho odstranění je třeba dalším výzkumem pracovat.
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