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ANOTACE 

Předkládaná práce, která je řešena ve spolupráci se společností Preciosa, a.s., se 

zabývá problematikou dávkování skleněného polotovaru do tvarovacího stroje pomocí 

vibračního podavače. Cílem práce je na základě rešerše současného stavu dávkování 

navrhnout alternativní způsob, který bude spolehlivě fungovat pro určitý rozměrový rozsah 

polotovaru, a bude zajišťovat dávkování v pravidelných intervalech.  

V úvodní části je popis a analýza současného stavu dávkování, okrajové podmínky 

a požadavky. Práce se dále zaměřuje na rešerši obdobných způsobů dávkování a definici 

vhodných aplikovatelných variant. Závěrečná část se věnuje samotnému konstrukčnímu 

řešení vybrané alternativy. 

 

K L Í ČO V Á  S L O V A : bezbrokové mačkání skla, vibrační dávkovač, dávkování, 

kulička, skleněný polotovar, DS mačkadlo, šnek, trubice, vzduchová tryska. 

 

 

 

ANNOTATION 

The presented paper deals with the glass stock dosing into the forming machine 

using a vibrating feeder. The realization is handled in cooperation with Preciosa, a.s. The 

aim of this work is to analyse present dosing mechanism and design a new alternative way 

of reliable dosing mechanism for different material dimensions. The proportions of can be 

scaled in certain extent and the dosage ought to be processed in regular intervals. 

Opening part of thesis deals with description and analysis of the current method of 

dosing, its boundaries and dosing process requirements. Further the alternative ways of 

dosage are defined and their suitability is analysed. The final part focuses on the 

construction of selected variant itself. 

 

 

K E Y  W O R D S :  glass processing, vibratory feeder, dosage, pellet, glass semi-finished 

product, DS press, supporting batten, air nozzle. 
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Seznam zkra tek  a  symbo lů  

 

O z n ače n í   J e d n o t k y   N á z e v  v e l ič i n y  

t   [˚C]   Teplota 

 

A    [ m m ]    A m p l i t u d a  

f    [ H z ]    F r e k v e n c e  

v    [ m . s 1− ]   R y c h l o s t  p o d á v á n í  

∆ h    [ m m ]    Vů l e  

∆H    [ m m ]    Vů l e  m e z i  k o n c e m  t r u b i c e  a   

p o d l o ž k o u  

ρ    





3m

Kg
   H u s t o t a  s k l e něn é  k u l ič k y   

g    [ 2. −sm ]   T í h o v é  z r y c h l e n í   

h    [ m]    V ý š k a  s l o u p c e  k u l iče k   

p    [ P a ]    T l a k  

V&    [ l / m i n ]   O b j e m o v ý  p rů t o k  
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Úvod 

Technologie výroby se neustále zdokonaluje, obzvláště ve sklářském průmyslu, kde 

je velká konkurence. Sklářské firmy proto vyvíjejí velký tlak na zlepšování a 

zdokonalování své výroby za účelem snížit náklady a zvýšit produktivitu. Tato práce se 

zabývá problematikou dávkování skleněných kuliček na nahřívací dráhu DS mačkadla. 

Jejím cílem je inovovat a zlepšit současný stav dávkovacího procesu a jeho nízkou 

efektivitu. 

V úvodu práce je nejprve uveden popis výrobního zařízení z technologického a 

konstrukčního hlediska včetně prvků, které do procesu vstupují a které mají určitým 

způsobem vliv na samotné dávkování. Dále jsou popsány konkrétní problémy i s příčinami, 

které vznikají při dávkování. Práce se následně zabývá požadavky na nový způsob 

dávkování a v té souvislosti zmiňuje i okrajové podmínky. 

Druhá část práce se zabývá rozborem jednotlivých návrhů pro nové řešení 

dávkování. Na základě rozhodovací analýzy je vybrána vhodná varianta, která je 

zpracována formou výkresů spolu s popisem principu fungování. 

Cílem práce je na základě rešerše současného stavu a obdobných způsobů 

dávkování navrhnout alternativní způsoby a následné vypracování konstrukčního řešení. 
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1 TECHNOLOGIE VÝROBY  

Při tvarování je nejdůležitější vlastností viskozita skloviny, respektive znalost 

viskozitní křivky, či některých jejích bodů charakterizovaných teplotou. To znamená, že 

sklovina musí mít při tvarování dostatečně nízkou viskozitu (dostatečně vysokou teplotu), 

aby se dala dobře tvarovat. Požadovaný tvar je pak fixován snížením teploty, tj. zvýší se 

viskozita povrchové vrstvy. 

Technologické principy používané při tvarování skleněného polotovaru můžeme 

rozdělit do tří základních skupin: 

 

1) Tvarování otiskem nástroje (formy) – lisování, lisovstřik, mačkání, atd.  

Do této skupiny patří DS mačkadlo, protože tvarování probíhá otiskem nástroje, 

konkrétně lisovacími kaplíky.  

2) Působením sil povrchového napětí při dostatečně nízké viskozitě – tažení 

rokajových trubiček, trubic, kapilár, volné vyfukování, atd. 

3) Vzájemnou kombinací – lití mačkárenských tyčí, foukání do forem. [2] 

1.1 DS mačkadlo 
Jedná se o bezbrokové mačkadlo. Toto mačkadlo je založeno na principu 

bezodpadové technologie tvarování, při níž je výlisek vytvarován bez přelisku, tj. nevzniká 

přebytečný odpad. Tento bezbrokový způsob mačkání závisí na dvou základních 

podmínkách: 

• Na přesné dávce skloviny, která svým výchozím objemem odpovídá objemu 

budoucího výlisku. 

• Na speciálně upravené formě, která při tvarovacím procesu nedovoluje odtékání 

roztavené skloviny mimo tvarovací prostor a umožňuje kompenzaci malých 

rozdílů v objemu. 

Nutno podotknout, že mačkadla spadají do dvoustupňové výroby, která je 

charakteristická výrobou polotovaru, který je ochlazen a skladován. Polotovar je následně 

zpracován opětovným nahřátím do plastického stavu, případně i roztavením a následným 

tvarováním. Tento princip výroby je charakteristický především pro starší, speciální a 

nízkoobjemové technologie. 
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1.1.1 Prostorové uspoř

Celé výrobní zařízení je uspo

vibračním dávkovačem kulič

mechanismem a pohonem. Nah

je umístěna sada plynových ho

Obr. 1 Půdorys prostorového uspo

1.1.2 Seznámení s technologií výroby

Pro zjednodušenou představu je výrobní proces na DS ma

Na začátku procesu je vibrač

sepnutí se uvede dávkovač

dávkovací trubice na válec se šroubovou drážkou

umístěna opěrná lišta, která 

(obr. 2). Otáčením šneku 

postupuje vpřed k tvarovací jednotce

hořáky, které mají za úkol dokonale proh

požadované viskozity. Do

přímočarým pohybem. Pro

do dutiny formy lisovacího ústrojí

výlisek vypadne tenkostěnnou trubkou do temperovací nádoby.

výlisek pozvolna ochladí na okolní teplotu. Tímto zp
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Prostorové uspořádání DS mačkadla 

řízení je uspořádáno z těchto základních částí (

kuliček, dále pak nahřívací dráhou, tvarovacím

. Nahřívací dráhu tvoří šnek a opěrná lišta. Nad

plynových hořáků. 

ůdorys prostorového uspořádání celého zařízení

technologií výroby 

ředstavu je výrobní proces na DS mačkadle popsán

je vibrační podavač, ve kterém jsou uloženy polotovary (kuli

sepnutí se uvede dávkovač do provozu, a dávkuje skleněnou kuličku

na válec se šroubovou drážkou, neboli šnek. Těsn

rná lišta, která podpírá kuličku a tím vlastně udržuje kulič

ením šneku koná nadávkovaná kulička v drážce rotační pohyb

tvarovací jednotce. Nad postupující kuličkou jsou umís

které mají za úkol dokonale prohřát kuličku v celém jejím objemu tak, aby dosáhla 

Dokonalé prohřátí je umožněno též plynulým rota

arým pohybem. Prohřátá kulička s odpovídající viskozitou na konci šneku

do dutiny formy lisovacího ústrojí, kde dojde k vylisování. Po dokončení operace lisování 

ěnnou trubkou do temperovací nádoby. V temperovací nádob

výlisek pozvolna ochladí na okolní teplotu. Tímto způsobem pracuje celé za

Viktor  Špale  

 L iberec 2013 

ástí (viz obr. 1): začíná 

m ústrojím, lisovací 

. Nad nahřívací dráhou 

 

ízení 

kadle popsán následovně. 

ve kterém jsou uloženy polotovary (kuličky). Po 

nou kuličku prostřednictvím 

ěsně vedle šneku je 

 udržuje kuličku v drážce šneku 

ční pohyb, a zároveň 

jsou umístěny plynové 

celém jejím objemu tak, aby dosáhla 

plynulým rotačním a 

na konci šneku spadne 

čení operace lisování 

temperovací nádobě se 

sobem pracuje celé zařízení. [2] 
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1.2 Rozbor jednotlivých 
Pro snazší orientaci a p

už od začátku procesu, a postupovat tak, jak jednotlivé prvky do celého procesu vstupují. 

Prvním vstupním prvkem je polotova

 

1.2.1 Polotovar 

Vstupním polotovarem je kuli

rotačních mačkadlech (větší i na Maturových ma

povrchu kuličky se docílí omíláním a sítováním na požadovaný pr

některé kuličky hrubý povrch a nejsou dokonale kulaté. 

Přesnost kuličky se kontroluje v

Drsnost povrchu se nekontroluje, protože kuli

drsnost. V současné době se dávkují kuli

6,3 ± 0,15 mm. 

V místě dávkování, tj. do drážky šneku, má kuli

Těsně předtím, než kulička vpadne do tvarovacího ústrojí, musí mít odpov

aby se mohla dobře tvarovat, tj. teplot

Obr. 2 Otáč
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Rozbor jednotlivých částí mačkadla 
Pro snazší orientaci a přehled je nutné provést rozbor jednotlivých prvk

, a postupovat tak, jak jednotlivé prvky do celého procesu vstupují. 

Prvním vstupním prvkem je polotovar. 

Vstupním polotovarem je kulička z tvrdého skla, která je vyráb

ětší i na Maturových mačkadlech). Přesného objemu a hladkého 

ky se docílí omíláním a sítováním na požadovaný prů

ovrch a nejsou dokonale kulaté. Vyskytují se i šišaté kuli

ontroluje v toleranci ± 0,15 mm, ovalita je v

Drsnost povrchu se nekontroluje, protože kulička se na daný rozměr koulí a má danou 

ě se dávkují kuličky o průměrech 3,7 ± 0,1; 4,6

 dávkování, tj. do drážky šneku, má kulička teplotu zpravidla do 30 

čka vpadne do tvarovacího ústrojí, musí mít odpov

e tvarovat, tj. teplotu kolem 800 – 900 ˚C.  

Otáčení kuličky ve šnekové drážce (příčný průřez)

Viktor  Špale  

 L iberec 2013 

dnotlivých prvků mačkadla 

, a postupovat tak, jak jednotlivé prvky do celého procesu vstupují. 

tvrdého skla, která je vyráběna převážně na 

esného objemu a hladkého 

ky se docílí omíláním a sítováním na požadovaný průměr. Přesto mají 

Vyskytují se i šišaté kuličky. 

, ovalita je v toleranci 0,2 mm. 

ěr koulí a má danou 

4,6 ± 0,1; 5,5 ± 0,15; 

ka teplotu zpravidla do 30 ˚C. 

ka vpadne do tvarovacího ústrojí, musí mít odpovídající viskozitu, 

ůřez) 
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1.2.2 Vibra ční dávkova

Obecně je vibrační kruhový dávkov

podávání a orientaci jednotlivých dopravovaných díl

dávkování drobných dílů č

Mikrovrh znamená, že svislé zrychlení udílené 

Technické parametry: 

    

    

Dávkovač zároveň slouží i jako zásobník p

 

Vibrační zásobník sestává z

které navádí předměty k obvodu. Válcová násy

vnitřním obvodu nádoby je p

α ≤ 20˚, která končí tečným skluzem.

 

Nádoba je pomocí centrálního šroubu 

připevněna ocelová trubice 

se šnek. Pohon dávkovače je tvo

pružinových elementů 4 a elektromagnetickým budi

zespoda přichycen k násypce a je napájen st

Obr. 3 Schéma
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ní dávkovač 

ční kruhový dávkovač zařízení (obr. 3), které zajiš

podávání a orientaci jednotlivých dopravovaných dílů do jednotné polohy nebo p

dávkování drobných dílů či materiálu. Toto zařízení pracuje na principu mikrovrhu. 

Mikrovrh znamená, že svislé zrychlení udílené částicí je větší než gravitač

Technické parametry:   amplituda  A = 0,05 – 10 mm,

 frekvence  f = 20 – 100 Hz,

 rychlost podávání v = 0,06 – 0,12 m.s

 slouží i jako zásobník příslušných dílů. [4], [8] 

ní zásobník sestává z nádoby/násypky 1 válcového tvaru s

obvodu. Válcová násypka je zhotovena a svař

ním obvodu nádoby je připevněna dráha (lišta) ve tvaru šroubovice s

ným skluzem. 

ba je pomocí centrálního šroubu připevněna k pohonu. K

ová trubice 2, pomocí které jsou skleněné polotovary svád

če je tvořen dvěma deskami, základovou a nosnou 

a elektromagnetickým budičem 3. Elektromagnetický budi

násypce a je napájen střídavým proudem přímo ze sít

Schéma kruhového vibračního dávkovače 

Viktor  Špale  

 L iberec 2013 

, které zajišťuje přesné 

 do jednotné polohy nebo přesné 

ízení pracuje na principu mikrovrhu. 

tší než gravitační.  

10 mm, 

100 Hz, 

0,12 m.s1− . 

válcového tvaru s kuželovým dnem, 

pka je zhotovena a svařena z plechu. Na 

na dráha (lišta) ve tvaru šroubovice s úhlem stoupání 

pohonu. K násypce je dále 

né polotovary sváděny na otáčející 

ma deskami, základovou a nosnou 5, soustavou 

Elektromagnetický budič je 

římo ze sítě. Pružinové 
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elementy jsou uchyceny k rámu a násypce. Sklon pružin uděluje násypce pohyb nejen 

svislý, ale zároveň natočí násypku kolem svislé osy. Kulička ležící na drážce je výslednou 

silou (vlivem zrychlení a tření) vymrštěna a pohybuje se po parabole ve směru rotace 

násypky. Podle sklonu pružin je daná i konstrukce zásobníku, pravý nebo levý typ (obr. 4), 

podle směru posunu dílů v násypce. V současnosti je nádoba v provedení pravém (obr. 5). 

[4] 

 

Obr. 4 Levé/pravé konstrukční provedení [9] 

 

Pohon dávkovače umožňuje plynulou regulaci dopravy kuliček v celém pracovním 

rozsahu, i okamžité zastavení či spuštění. Řízení výkonu dávkovače je zajištěno digitálním 

regulátorem. Celá soustava je pružně uložena na silentblocích, aby se utlumily nežádoucí 

vibrace a nezanášely se kmity do ostatního zařízení. Vyústění dráhy a napojení skluzu je 

vždy tečné.   [10] 

  

Obr. 5 Konstrukční pravé provedení 
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1.2.3 Nahřívací dráha 

Nahřívací dráha je tvořena šnekem, opěrnou lištou a sadou plynových hořáků.  

Šnek 

Šnek je na jednom konci opatřen přírubou, s níž je připevněn k hnané hřídeli 

elektromotoru, který je umístěn pod vibračním dávkovačem. Materiál šneku je z legované 

oceli. Vnitřní část je dutá z důvodu chlazení - vnitřkem proudí kapalina (voda), která šnek 

ochlazuje.  

V současnosti firma Preciosa používá 3 typy šneků. Průměr šneků je cca 65,5 mm, 

pouze šířky drážek se liší. Šířky drážek jsou: 

1)  4,8 mm  

2)  6,7 - 7,2 mm dle opotřebení  

3)  8,8 mm 

 

Opěrná lišta 

Lišta má obdélníkový průřez, který je dutý. Vnitřkem lišty proudí voda, která 

odvádí teplo. 

 

Plynové hořáky 

Hořáky jsou usazeny na konstrukci. Velikost plamenů u jednotlivých hořáků lze 

nezávisle na sobě regulovat pomocí škrtících ventilů, umístěných v místě obsluhy.  

 

Jelikož jsou šnek a lišta značně tepelně namáhány, jsou tyto komponenty intenzívně 

ochlazovány proudící vodou vnitřními kanálky. Kdyby tomu tak nebylo, docházelo by k 

velké tepelné roztažnosti a také k nalepení kuličky na povrch materiálu. 

 

1.2.4 Tvarovací ústrojí 

Tvarovací ústrojí je složeno z tělesa formy, které je pevně připevněno k rámu 

stroje, a dále z levého a pravého kaplíku. Kaplíky uvnitř formy konají přímočarý pohyb, 

který je zajištěn pomocí otáčejících se vaček. Vačky jsou nastaveny na patřičný převodový 

poměr, tak aby byla zachována synchronita lisování. Vratný pohyb obstarává pružina. 

Tvarovací ústrojí se chladí proudem vzduchu, neboli ofukem. Výkon celého soustrojí je 
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regulován mechanickým variátorem. Pot

elektromotor. 

Proces lisování probíhá následovn

tvarovacího prostoru tělesa formy. L

lisuje pravý kaplík a lem výlisku je vytvo

6. Po vylisování výlisku se pravý kaplík zasune zp

Levý kaplík pak dalším pohybem vp

výlisek vypadne trubkou do temperovací nádoby. Sou

výchozí polohy. [2] 

   

Obr. 6 

 a – dávkovací 

 

 

1.2.5 Výrobek 

V současnosti se na popisovaném DS ma

kameny. Objemové rozdíly mezi jednotlivými výlisky se projevují pouze na výšce lemu

kterého je žádoucí, aby byl co nejmenší. 

trubice do temperovací nádoby, kde probíhá jeho 

teplotu.  Výlisky se dále mechanicky opracovávají technologií broušením a to

následující podoby (obr. 7). Finální výrobek po opracování se nazývá rivoli.
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regulován mechanickým variátorem. Potřebnou hnací sílu pro celé výrobní za

Proces lisování probíhá následovně. Ve formě lisovací kaplík zasune dávku do 

ělesa formy. Lícovou část výlisku tvaruje levý kaplík, rubovou 

lisuje pravý kaplík a lem výlisku je vytvořen stěnou tělesa formy. Vše je vid

. Po vylisování výlisku se pravý kaplík zasune zpět a tím otevře vyhazovací 

Levý kaplík pak dalším pohybem vpřed vysune výlisek do vyhazovací části formy, kde pak 

výlisek vypadne trubkou do temperovací nádoby. Současně se levý kaplík 

 Schéma principu mačkání na DS mačkadle: 

dávkovací část, b – mačkací část, c – vyjímání výlisku

asnosti se na popisovaném DS mačkadle vyrábějí výlisky pro bižuterní 

meny. Objemové rozdíly mezi jednotlivými výlisky se projevují pouze na výšce lemu

je žádoucí, aby byl co nejmenší. Po vytvarování putuje výlisek prost

trubice do temperovací nádoby, kde probíhá jeho pozvolné ochlazení na pokojovou 

Výlisky se dále mechanicky opracovávají technologií broušením a to

). Finální výrobek po opracování se nazývá rivoli.

Viktor  Špale  

 L iberec 2013 

ebnou hnací sílu pro celé výrobní zařízení dodává 

 lisovací kaplík zasune dávku do 

ást výlisku tvaruje levý kaplík, rubovou část 

. Vše je vidět na obrázku 

e vyhazovací část formy. 

ed vysune výlisek do vyhazovací části formy, kde pak 

 se levý kaplík vrací zpět do 

 

 

vyjímání výlisku 

jí výlisky pro bižuterní 

meny. Objemové rozdíly mezi jednotlivými výlisky se projevují pouze na výšce lemu, u 

Po vytvarování putuje výlisek prostřednictvím 

zení na pokojovou 

Výlisky se dále mechanicky opracovávají technologií broušením a to do 

). Finální výrobek po opracování se nazývá rivoli. [2]  
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Obr. 7 Bižuterní kámen rivoli. Modrý obrys znázorňuje původní tvar výlisku. 
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2 SOUČASNÝ STAV

Dávkování skleněného polotovaru na nah

realizováno pomocí vibračního dávkova

2.1 Realizace dávkování
Samotné dávkování probíhá tak, že se kuli

otáčející se šnek si pak jednot

trubice je vůle ∆h, která je 

Pokud je vůle malá, může dojít k

který odpovídá danému prů

otáčet. To znamená, že pokud se zm

a vyměnit šnek. Vůle se nastavuje tak, že se trubice r

a natáčí, dokud není dosaženo 

vyměnit trubice za jinou, aby jí kuli

má velký vliv i teplota materiálu

dávkovací trubicí, hodnot 150 

Obr. 8 Detail p
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ASNÝ STAV DÁVKOVÁNÍ 

ného polotovaru na nahřívací dráhu DS mačkadla je v

čního dávkovače s použitím dávkovací ocelové trubice.

Realizace dávkování  
Samotné dávkování probíhá tak, že se kuličky v ocelové trubici navrší na sebe, a 

ející se šnek si pak jednotlivé kuličky sám odebírá (obr. 8). Mezi šnekem a koncem 

á je nutná k tomu, aby docházelo k odebírání kuli

ůže dojít k zaseknutí kuličky. Šířka šnekové drážky 

průměru kuličky. Kulička musí zapadnout do drážky a voln

et. To znamená, že pokud se změní průměr kuličky, musí se nastavit pat

le se nastavuje tak, že se trubice různými způsoby mechanicky nahýbá 

í, dokud není dosaženo optimálního stavu. Při větší změně průmě

nit trubice za jinou, aby jí kuličky mohli volně procházet a nezasekávaly

materiálu, která dosahuje v místě dávkování, tj. mezi ho

dávkovací trubicí, hodnot 150 – 200 °C. 

Detail při odběru kuliček z ocelové trubice 

Viktor  Špale  

 L iberec 2013 

kadla je v současné době 

použitím dávkovací ocelové trubice. 

ocelové trubici navrší na sebe, a 

). Mezi šnekem a koncem 

odebírání kuliček z trubice. 

ka šnekové drážky má rozměr, 

ut do drážky a volně se 

ky, musí se nastavit patřičná vůle ∆h, 

soby mechanicky nahýbá 

ůměr kuliček se musí 

 procházet a nezasekávaly se. Na vůli 

 dávkování, tj. mezi hořáky a 



Technická univerzita v Liberci   Viktor  Špale  

Fakulta strojní   L iberec 2013 

18 

 

V současnosti firma Preciosa používá následující 3 typy trubic s vnitřním průměrem: 

•  4 mm – dávkování kuliček o průměru:  3,7 ± 0,1 mm. 

•  6 mm – určeno pro kuličky s průměrem:  4,6 ± 0,1 mm. 

5,5 ± 0,15 mm. 

•  8 mm – dávkují se kuličky o průměru:  6,3 ± 0,15 mm. 

 

Pokud je proveden rozbor používaných trubic, a to na základě poměru vnitřního 

průměru ku průměru kuličky, jsou získány hodnoty viz tabulka 1, kde Ø d je průměr 

kuličky, Ø D je vnitřní průměr trubice. 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1 Rozbor souvislostí mezi rozměry trubice a kuliček. 

 

Z rozboru je patrné, že střední hodnota poměru D/d je 1,185. Tento údaj může sloužit jako 

podklad pro další analýzu. 

2.2 Zhodnocení používaného způsobu 

Současný stav dávkování je z hlediska efektivity nevyhovující. Důvodem je poruchovost 

zařízení, zastaralost řešení, ucpávání trubiček a seřizování trubiček vůči válci. Klady i 

zápory současného způsobu dávkování jsou přehledně shrnuty v níže uvedených 

podkapitolách. 

2.2.1 Výhody 

• Dosud užívaný způsob dávkování je vhodný pro velký rozsah průměrů kuliček.  

• Dávkovač lze pomocí pohonu okamžitě zastavit či spustit. 

• Frekvence dávkování lze nastavit digitálním regulátorem. 

• Z technologického a konstrukčního hlediska je tento způsob jednoduchý. 

Ø D[mm] Ø d [mm] 
Tolerance 

[mm] 
Poměr D/d 

4 3,7 ± 0,1 1,05 – 1,11 

6 4,6; 5,5 ± 0,15 1,06 – 1,35 

8 6,3 ± 0,15 1,24 – 1,30 
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2.2.2 Nevýhody 

• Tento způsob není 100% spolehlivý.  

Důvod:  

Při dávkování se stává, že ne vždy kulička zapadne do každého závitu šneku. 

• Při větší změně velikosti kuličky je nutná výměna ocelové trubice.  

Důvod:  

Pokud se dávkuje kulička s 3,7 mm průměrem, tak je zapotřebí trubice s vnitř. 

průměrem 4 mm. Při změně velikosti dávkované kuličky např. na 6,3 mm, je nutno 

vyměnit dávkovací trubici, tj. s vnitř. průměrem 8 mm.  

• Pokud dojde k větší změně kuličky, musí se také vyměnit i šnek.  

Důvod:  

Šířka šnekové drážky má patřičnou velikost, která musí být taková, aby do ní šla 

kulička lehce zapadnout, ale zároveň drážka nesmí být moc široká, aby nedocházelo 

k dávkování více kuliček najednou do jedné drážky. 

• Dochází k zaseknutí kuličky mezi šnekem a trubicí vlivem nevhodně nastavené vůle 

∆h (obr. 7). Nastavení vůle se provádí mechanickým nahýbáním a natáčením trubice, 

což snižuje produktivitu výroby. 

• Zmiňovaný způsob s použitím dávkovací trubice není vhodný pro dávkování 

válečků. 

Je zřejmé, že dávkování je velice ovlivněno velikostí kuličky, protože podle ní se musí 

přizpůsobit šnek i trubice. To snižuje produktivitu práce. Šnek a jeho výměna je záležitost, 

kterou nelze změnit ani ovlivnit, a proto se s ní musí počítat při návrhu nového způsobu 

dávkování. 
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2.3 Požadavky na nový způsob dávkování 

Pro návrh nového způsobu dávkování jsou požadovány především tato kritéria: 

• Zajistit, aby nově navrhnutý způsob pracoval pouze s kuličkami s průměrem o 

rozsahu od 3 do 12 mm. 

• Zaručit 100% spolehlivost. To znamená, že při dávkování zapadne do každého závitu 

šneku jedna kulička. 

• Kadence dávkování musí respektovat kadenci lisovacího stroje, které je detailně 

popsáno v kap. 2.3.1. 

• Umístění nového dávkovače by mělo plně respektovat prostorové uspořádání celého 

výrobního zařízení (viz kap. 2.3.2). 

2.3.1 Kadence dávkovače 

Požadovaná kadence pro kuličky o průměru 3 mm je maximálně 250 ks/min a pro 

průměr 12 mm pak minimálně 80 ks/min. Obecně by měla být kadence u malých kuliček 

zhruba 230 -250 ks/min, a u velkých cca. 100 až 80 ks/min. Přehled frekvence dávkování 

je uveden v tabulce 2. 

Tab. 2 Kadenční tabulka. 

 

Z tabulky 2 vyplývá, že je třeba počítat se třemi kadenčními variacemi. 

2.3.2 Prostorové uspořádání stroje 

Na obrázku 9 je zobrazeno uspořádání stroje podle současné situace. Jsou uvedeny 

základní rozměry, které je třeba respektovat při návrhu nového řešení. Nejdůležitějším 

údajem je vzdálenost od podstavce k hořáku, protože v tomto místě je možno také situovat 

nové řešení dávkovače. Všechny rozměry jsou uvedeny v milimetrech. 

 

 

Číslo kadenční skupiny Min. 1. 2. 3. Max. 

Frekvence dávkování [ks/min] 80 80-100 110-220 230-250 250 

ø Kuličky [mm] 12 12,11,10 9,8,7,6 5,4,3 3 
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2.3.3 Okrajové podmínky 

 

• Pokud možno využít

• Dávkování může být provád

• Optimalizovat napojení systému dávkování na vn

místní přívod tlakového vzduchu k

pohon šneku (synchronizace s

• Možnost nastavit časování okamžiku zapadnutí kuli

 

 

Obr. 9 Prostorové uspo
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Okrajové podmínky  

Pokud možno využít gravitačních systémů. 

že být prováděno po 1 ks, i po souborech kusů, není zde omezení

Optimalizovat napojení systému dávkování na vnější systémy, tj. napojení na 

ívod tlakového vzduchu k plynovým hořákům, nebo mechanicky 

neku (synchronizace s otáčejícím se šnekem). 

Možnost nastavit časování okamžiku zapadnutí kuličky do drážky šneku.

 

Prostorové uspořádání stroje v místě dávkování 

Viktor  Špale  

 L iberec 2013 

ů, není zde omezení. 

jší systémy, tj. napojení na 

m, nebo mechanicky přes 

ky do drážky šneku. 
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3 ZPŮSOBY DÁVKOVÁNÍ

3.1 Rozbor dávkovacích trubic
Pokud by se uvažovalo dávkování prost

provést rozbor průměrů kulič

doposud používaných trubic firmou Preciosa byla zjišt

1,313. Pokud dochází k obč

tento poměr měl vyšší hodnoty. 

je trubice pro kuličku úzká, m

příliš velká, může dojít k 

mohou být dávkovány po dvou,

 

 

 

V tabulce 3 je uveden návrh pro 3 typy dávkovacích trubic, v

rozměrů, které je možno vidě

kuličky, ∆h – vůle mezi kulič

podložkou. 

 

Obr. 
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DÁVKOVÁNÍ  

Rozbor dávkovacích trubic 
Pokud by se uvažovalo dávkování prostřednictvím dávkovací trubice, je nutno 

ů kuliček versus průměr trubice. Po provedeném obdobném rozboru 

doposud používaných trubic firmou Preciosa byla zjištěna střední hodnota pom

občasnému zasekávání kuliček v trubici, bylo by optimální

yšší hodnoty. Je potřeba si nadále uvědomit základní v

úzká, může uvnitř dojít k jejímu zaseknutí. Anebo pokud je trubice 

 tomu, že se kuličky budou uvnitř vršit vedle sebe a následn

být dávkovány po dvou, po třech, anebo se také mohou zaseknout.

 

V tabulce 3 je uveden návrh pro 3 typy dávkovacích trubic, včetně

eré je možno vidět na obrázku 10, kde je D - vnitřní průměr trubice, d 

e mezi kuličkou a koncem trubice, ∆H – vůle mezi koncem trubice a 

 

Obr. 10 Kuličky v trubici 

Viktor  Špale  

 L iberec 2013 

ednictvím dávkovací trubice, je nutno 

Po provedeném obdobném rozboru 

ední hodnota poměru D/d 

trubici, bylo by optimální, kdyby 

domit základní věc a to, že pokud 

zaseknutí. Anebo pokud je trubice 

 vršit vedle sebe a následně 

také mohou zaseknout.  

četně patřičných 

ěr trubice, d – průměr 

le mezi koncem trubice a 
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Č. 

trubice 
Ø D[mm] Ø d [mm] Poměr D/d ∆h [mm] ∆H [mm] 

I 14 12, 11, 10, 9 1,16 – 1,55 1 - 4 13 - 16 

II 10 8, 7, 6 1,25 – 1,66 1 - 2 9 - 10 

III 6 5, 4, 3.7 1,2 – 1,62 0,5 – 1,5 5,5 - 6,5 

Tab. 3 Rozbor vnitřního Ø trubice vůči Ø dávkované kuličky 

 

Z tabulky 3 vyplývá, že střední hodnota poměr D/d u trubice č. I je 1.335, u trubice č. II 

pak 1.455, a u trubice č. III je tento poměr 1,41. 

3.2 Kuli čky jako partikulární látky 
Lze-li velikost pevných částic rozeznat pouhým okem, pak se pro ně užívá název 

zrna. Ty lze definovat jako partikulární látky. Struktura reálných partikulárních látek je 

v tomto případě nahrazena zjednodušeným modelem. Prvním modelem jsou látky 

s přibližně izotermickými zrny (bez adhezních sil, pouze s třecími vazbami), zde lze 

uvažovat o kuličkách, protože jsou tomuto modelu nejblíže, a nazýváme je 

monodisperzními systémy.  

Struktura tohoto modelu je pravidelná, a lze ji definovat jako strukturu, v níž má 

koule stejný počet kontaktů. V tabulce 4 je uvedeno šest nejjednodušších základních 

případů této struktury: tři mají základní vrstvu koulí čtvercovou, tři kosočtverečnou 

(hexagonální). V těchto případech se koule základní vrstvy vzájemně dotýkají.  

Číslo struktury 1 2 3

Název Kubická Ortorombická Romboedrická

Poč. kontaktů 6 8 12

Pórovitost % 47,64 39,54 25,95

Číslo struktury 4 5 6

Název Ortorombická
Tetragonálně 

sfénoidická

Romboedrická 

(hexagonální)

Poč. kontaktů 8 10 12

Pórovitost % 39,54 30,19 25,95

Struktura 

kubická

Struktura 

Hexagonální

 

Tab. 4 Přehled struktur monodisperzních látek. [5] 
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Pokud by se v této práci uvažovalo použít zásobník, v

volně loženy, a z kterého by se kuli

mohou uvnitř zásobníku nastat.

v praxi dojít. Např. z tabulky 4 má struktura 

nebo 2 (obr. 11) – varianty se od sebe liší tím, že 

osy o 90˚. 

 

 

Nejulehlejší kubická struktura má druho

Ortorombická struktura č. 4 vznikne ze struktury 

(rovnoběžné s rovinou obrázku 9

b nebo c na obrázku 12 b) vznikne struktura tetragonáln

hexagonální struktuře č. 6 m

Obr. 12 Základní vrstv

a) – čtvercová, b) – kosoč

 

Jednoduché struktury, např. romboedrická, mohou tvo

nimi vyplňují koule v náhodném uspo

s tím, že kuličky volně ložené na sebe vzájemn

Obr. 11 Základní typ pravidelného uspo
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této práci uvažovalo použít zásobník, ve kterém by kuli

kterého by se kuličky volně sypali, je třeba počíta

 zásobníku nastat. Na obrázku 11 jsou znázorněny případy, ke kterým m

tabulky 4 má struktura č. 2 druhou vrstvu posu

varianty se od sebe liší tím, že je jedna od druhé pooto

Nejulehlejší kubická struktura má druhou vrstvu v poloze 3 podle obr. 12

č. 4 vznikne ze struktury č. 2 pootočením kolem vodorovné osy

rovinou obrázku 9) o 90˚. Posunutím středů koulí druhé vrstvy do polohy

b) vznikne struktura tetragonálně sfénoidická. P

č. 6 může mít druhá vrstva polohu 2 nebo 3 dle obrázku 12

Základní vrstvy pravidelného uspořádání koulí, které mají stejný pr

kosočtverečná. Čárkovaně jsou naznačeny koule vyšší vrstvy.

Jednoduché struktury, např. romboedrická, mohou tvořit pouze malé oblasti

áhodném uspořádání. V uvažovaném zásobníku je t

 ložené na sebe vzájemně působí, dotýkají se a tím dochází

Základní typ pravidelného uspořádání koulí – čtvercová vrstva.

Viktor  Špale  

 L iberec 2013 

kterém by kuličky byly 

čítat s případy, které 

řípady, ke kterým může 

druhou vrstvu posunutou do polohy 1 

pootočená kolem svislé 

oze 3 podle obr. 12 a). 

ením kolem vodorovné osy 

 koulí druhé vrstvy do polohy a, 

 sfénoidická. Při nejulehlejší 

dle obrázku 12 b).  

 

ádání koulí, které mají stejný průměr:  

eny koule vyšší vrstvy. [5] 

pouze malé oblasti, prostor mezi 

je třeba počítat 

tím dochází k vzniku 

tvercová vrstva. [5] 
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kontaktních sil. Na obrázku 13

napjatost (�� �	��, �� �	�

uspořádání, ke kterému může dojít v

Obr. 

Kuličky malého prům

v určitých případech se kuli

Pokud jsou kuličky navršeny

tlakem, který se rovná součinu

zrychlení, tj. podle vzorce: 

ρ – hustota skleněné kuličky 

g – tíhové zrychlení [ 2. −sm

h – výška sloupce kuliček v
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Na obrázku 13 lze vyjádřit jednoduchým příkladem osovou

�� �	�	 , jsou hlavní napětí) nejulehlejšího kubického 

ůže dojít v zásobníku.[5] 

Obr. 13 Kontaktní síly mezi kuličkami. [5] 

ky malého průměru lze definovat jako materiál, který teče. 

ípadech se kuličky chovají jako kapalina. Příkladem je 

ky navršeny v zásobníku do určité výšky h, pak působí na dno

součinu výšky „hladiny“ kuliček v zásobníku, hustot

zrychlení, tj. podle vzorce: [ ]Pahgp ..ρ=
 

čky 





3m

Kg

 

] 

ček v zásobníku/trubici [m] 

 

Viktor  Špale  

 L iberec 2013 

osovou symetrickou 

nejulehlejšího kubického 

 

če. Z toho vyplývá, že 

íkladem je hydrostatický tlak. 

ůsobí na dno zásobníku 

ásobníku, hustotě a gravitačního 
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3.3 Návrhy alternativních 

Pro zlepšení současného stavu dávkování bylo vytvo

nedostatky a problémy. 

3.3.1 Dávkování oddě

Tento způsob dávkování je založen na principu, kdy kuli

jsou nejprve oddělovány pomocí

14). Ty zajišťují separaci jednotlivých kuli

dochází k dávkování na nahř

Popis 

Toto zařízení se skládá 

Chapadlo je poháněno dvojč

Z gravitačního zásobníku jsou dávkovány kuli

třemi drážkami s patřičnou rozte

dávkováním do šnekové drážky.

Obr. 
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Návrhy alternativních řešení dávkování 

asného stavu dávkování bylo vytvořeno několik variant 

Dávkování oddělovacími chapadly 

sob dávkování je založen na principu, kdy kuličky z gravita

lovány pomocí oddělovacích chapadel, což jsou pohyblivé zarážky

ují separaci jednotlivých kuliček v požadovaném intervalu. 

dávkování na nahřívací dráhu. 

ízení se skládá z paralelního chapadla, které je opatřeno externími palci. 

no dvojčinným pohonem s pístem pomocí tlakového vzduchu. 

ního zásobníku jsou dávkovány kuličky na gravitační skluz, který je opat

nou roztečí (obr. 15). K samotnému oddělování dochází t

dávkováním do šnekové drážky. 

Obr. 14 Schéma chapadlového oddělovače 

Viktor  Špale  

 L iberec 2013 

kolik variant řešících zásadní 

gravitačního skluzu 

, což jsou pohyblivé zarážky (obr. 

požadovaném intervalu. Pak následně 

řeno externími palci. 

pomocí tlakového vzduchu. 

ní skluz, který je opatřen 

lování dochází těsně před 
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V gravitačním skluzu (v př

chapadla (obr 16). Samotné odd

zároveň se vysouvá palec č

druhý palec. K separaci dojde tak, že první palec se vysune a odd

kuliček, v podstatě vytvoří „bariéru“. Zárove

putuje dále do místa dávkování.

Obr. 
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příčném řezu) jsou drážky, kterými se pohybují

. Samotné oddělování kuliček probíhá tak, že palec 

 se vysouvá palec č. 2. Dojde k tomu, že celá řada kuliček se po

separaci dojde tak, že první palec se vysune a oddělí kuli

 vytvoří „bariéru“. Zároveň se zasune palec č. 2, a odd

do místa dávkování. Celý proces, při němž se oddělí jedna kuli

Obr. 15 Příčný řez gravitačním skluzem 

Obr. 16 Půdorys prostorového uspořádání zařízení

Viktor  Špale  

 L iberec 2013 

, kterými se pohybují externí palce 

že palec č. 1 se zasune a 

ek se posune a zastaví o 

ělí kuličku od zbytku 

. 2, a oddělená kulička 

lí jedna kulička od zbytku, 

ízení 
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trvá zhruba 2 sekundy. [6] 

 
Technické a provozní parametry

 Oddělovací chapadlo je opat

palců dosahuje hodnot od 2 do 12,5 mm. Chapadlo 

avšak do teplot max. +90 ˚C.

 

Zhodnocení 

Zařízení dokáže oddělit a 

což má vliv na produktivitu stroje.

průměrový rozsah kuliček, protože rozte

oddělovat 2-3 druhy kuliček, nap

3.3.2 Kotoučový dávkova

Základem tohoto způ

do tvaru zubů, jedná se tedy 

zapadají kuličky, které jsou 

 

Popis 

Tento dávkovač se skládá z

hnacího motoru a krytu, viz obr. 17

z násypkového zásobníku př

Obr. 
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Technické a provozní parametry 

lovací chapadlo je opatřeno čidly pro snímání polohy pístu. 

 dosahuje hodnot od 2 do 12,5 mm. Chapadlo může pracovat v

˚C. [12] 

 nadávkovat jednotlivě dávku kuliček do tří 

což má vliv na produktivitu stroje. Nevýhodou je, že zařízení je vhodné pouze pro ur

ček, protože rozteč a (obr. 14) není nastavitelná, tudíž je možno 

ček, např. kuličky o průměru 6, 7, 8 mm (možná i 9).

ový dávkovač 

Základem tohoto způsobu dávkování je ocelový kotouč, který je na kraji

se tedy o ozubené kolo. Otáčením kotouče do zubových mezer 

u následně sváděny do drážky šneku. 

 se skládá z ozubeného kotouče, vodící lišty, násypkového zásobníku, 

cího motoru a krytu, viz obr. 17. Na kotouč, do místa vymezeného

násypkového zásobníku přiváděny kuličky (viz obr. 18). 

Obr. 17 Schéma kotoučového dávkovače 

Viktor  Špale  

 L iberec 2013 

idly pro snímání polohy pístu. Zdvih externích 

že pracovat v prašném prostředí, 

tří šnekových drážek, 

ízení je vhodné pouze pro určitý 

í nastavitelná, tudíž je možno 

ru 6, 7, 8 mm (možná i 9). 

, který je na kraji vykrojen 

če do zubových mezer 

e, vodící lišty, násypkového zásobníku, 

, do místa vymezeného vodící lištou, jsou 
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Vodící lišta je připevněna 

ozubený kotouč do pohybu, dojde k

mezer kotouče. Pohybující kotou

nedocházelo při dávkování k

menší, než je průměr kulič

součet tloušťky kotouče a 

průměr kuliček. Vodící lišta je nastavitelná, tudíž lze mezera mezi lištou a ozubeným 

kolem nastavit. Kotouč je nasazen na h

pomocí tvarového spoje mezi h

drážkou pro pero. Hřídel je uložen

Ovládání otáček dávkovače m

může načasovat okamžik zapadnutí kuli

 

Zhodnocení 

 Způsob tohoto typu dokáže odd

Otáčky a frekvence dávkování jsou odvozeny 

faktorem je velikost díry v

vyplývá, že pro tři kadenční skupiny se musí zhotovit t

velikostí zubových mezer 

dávkované kuličky se použije p

Obr. 18 Řez místem, kde se kuli

 

 

29 

ěna ke krytu a je nasazena na ozubeném kotou

 do pohybu, dojde k tomu, že kuličky začnou zapadávat do zubových 

Pohybující kotouč je následně nadávkuje do drážky šneku. Aby 

i dávkování k uskřípnutí kuličky, je tloušťka ocelového

kuliček, a mezi kotoučem a vodící lištou jsou takové mezery, aby 

a mezer mezi vodící lištou a kotoučem byl o málo v

Vodící lišta je nastavitelná, tudíž lze mezera mezi lištou a ozubeným 

č je nasazen na hřídel. K přenosu krouticího momentu 

je mezi hřídelí a kotoučem, jelikož hřídel s kotouč

ídel je uložena na ložiscích. Pohon hřídele zajiš

ek dávkovače může být synchronně řízeno digitálním regulátorem.

mžik zapadnutí kuličky do drážky šneku. [6] 

sob tohoto typu dokáže oddělit a nadávkovat po jedné kuličce do drážky šneku. 

ky a frekvence dávkování jsou odvozeny digitálním regulátorem

faktorem je velikost díry v zubové mezeře. Z požadavků na průměrový rozsah kuli

i kadenční skupiny se musí zhotovit tři dávkovací kotou

velikostí zubových mezer a tloušťkou kotouče viz tabulka 5. V závislosti na pr

ky se použije příslušný kotouč.  

ez místem, kde se kuličky oddělují ze zásobníku 

Viktor  Špale  

 L iberec 2013 

ke krytu a je nasazena na ozubeném kotouči. Uvede-li se 

nou zapadávat do zubových 

 nadávkuje do drážky šneku. Aby 

ocelového kotouče o málo 

jsou takové mezery, aby 

byl o málo větší, než je 

Vodící lišta je nastavitelná, tudíž lze mezera mezi lištou a ozubeným 

enosu krouticího momentu zde dochází 

kotoučem jsou opatřeny 

zajišťuje servomotor. 

digitálním regulátorem. Tím se 

lit a nadávkovat po jedné kuličce do drážky šneku. 

digitálním regulátorem. Omezujícím 

ěrový rozsah kuliček 

i dávkovací kotouče s patřičnou 

závislosti na průměru 
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3.3.3   Dávkování 

Tato možnost vychází z

podavačem, ale bez použití dávkovací trubice. Místo trubice se k

připevní gravitační skluz, který

opěrnou lištu.  

Popis 

Po sepnutí vibračního dávkova

gravitačního skluzu. Tento skluz má takovou ší

o průměru 12 mm. Skluz 

v řadě za sebou do místa dávkování.

Typ 
kotou če 

Prům

1 
2 
3 

Obr. 19 Ř
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Tab. 5 Parametry kotoučů. 

Dávkování vibračním žlabem 

vychází z toho, že se ponechá současný stav dávkování vibra

em, ale bez použití dávkovací trubice. Místo trubice se k 

ní skluz, který bude kuličky přímo svádět do místa drážky šneku na 

čního dávkovače jsou kuličky, pomocí mikrovrhu, svád

ento skluz má takovou šířku, aby jím mohli být dávkovány i kuli

 je vůči dávkovači mírně skloněn. Kuličky jsou dále svád

sebou do místa dávkování. 

ůměr dávkovaných 
kuli ček 

[mm] 

Tlouš ťka 
kotou če 

[mm] 

Šířka zubové 
mezery

[mm]

3, 4, 5 2,5 5,5
6, 7, 8, 9 6 9,5
10, 11, 12 10 12,5

Řez místem, kde se kuličky oddělují ze zásobníku

Viktor  Špale  

 L iberec 2013 

asný stav dávkování vibračním 

 vyústění podavače 

t do místa drážky šneku na 

ky, pomocí mikrovrhu, sváděny do 

u, aby jím mohli být dávkovány i kuličky 

čky jsou dále sváděny 

ka zubové 
mezery  

[mm] 

5,5 
9,5 

12,5 

lují ze zásobníku 
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Před místem dávkování se nachází dorazový element, který zužuje

požadovanou šířku tak, aby kuli

proces je znázorněn na obr. 20

dávkovače a zesynchronizovat ho s

k dávkování více kuliček do drážky šneku, tak je t

vyřešeno tak, že je k dorazovému elementu p

který je nastaven tak, aby

ocelovým hradítkem a kulič

aby nedošlo k uskřípnutí kuli

Pokud se budou v drážce vyskytovat dv

budou svedeny stranou do p

ideálně kuličky vrátit zpět do vibra

Zhodnocení 

Tato varianta je vhodná pro všechny požadovan

to především díky nastavitelnému dorazu.

měničem dávkovače. U tohoto zp

šneku, protože přebytečné kuli

na konstrukci. Pouze je nutné 

není plná.  

Obr. 20
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ed místem dávkování se nachází dorazový element, který zužuje

ku tak, aby kuličky pokračovali do místa dávkování jednotliv

n na obr. 20. Frekvenci dávkování lze nastavit digitáln

e a zesynchronizovat ho s kadencí tvarovacího stroje. Pokud by docházelo 

ček do drážky šneku, tak je třeba tento problém odstranit. To 

ovému elementu přidělaný ocelový nastavitelný d

který je nastaven tak, aby nepropustil více jak jednu kuličku v drážce šneku. Mezi 

a kuličkou, která je zapadlá v drážce šneku, musí být taková mezera, 

ípnutí kuličky, a zároveň aby prošla právě jenom jedna kuli

drážce vyskytovat dvě a více kuliček, pak př

budou svedeny stranou do připravené nádoby. Pokud je nádoba plná, musí se vyprázdnit, 

ět do vibračního dávkovače. [1], [3] 

Tato varianta je vhodná pro všechny požadované velikosti dávkovaných kuli

edevším díky nastavitelnému dorazu. Kadenci lze snadno nastavit frekven

e. U tohoto způsobu může docházet k dávkování více kuli

čné kuličky jsou eliminovány. Provedení je jednoduché a nenáro

Pouze je nutné čas od času zkontrolovat nádobu pro přebyte

20 Schéma provedení v příčném řezu šneku. 

Viktor  Špale  

 L iberec 2013 

ed místem dávkování se nachází dorazový element, který zužuje skluz na 

dávkování jednotlivě. Celý 

nastavit digitálním regulátorem 

kadencí tvarovacího stroje. Pokud by docházelo 

eba tento problém odstranit. To je 

nastavitelný doraz (obr. 20), 

drážce šneku. Mezi 

šneku, musí být taková mezera, 

dna kulička v drážce.  

ek, pak přebytečné kuličky 

Pokud je nádoba plná, musí se vyprázdnit, 

é velikosti dávkovaných kuliček a 

Kadenci lze snadno nastavit frekvenčním 

dávkování více kuliček do drážky 

. Provedení je jednoduché a nenáročné 

řebytečné kuličky, zda 
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3.3.4 Dávkování vzduchovou tryskou 

Řešení je tvořeno vibračním podavačem a speciálně upravenou násypkou (obr. 21), 

která je zakončená žlabem. Při zasunutí násypky do podavače je násypka pevně ukotvena k 

pohonu pomocí centrálního šroubu, tím je žlab s násypkou zajištěn proti protočení 

v dávkovači a nemůže se pohnout. Žlab má tečné vyústění, a na jeho konci je připevněna 

ocelová trubička. Při sepnutí dávkovače se kuličky z násypky posouvají po šroubovici do 

žlabu, kde zapadávají do ocelové trubičky. Trubička je zasazena do koncové trubice, která 

z jedné strany ústí přímo nad drážku šneku a z druhé strany je opatřena otvorem pro 

přisunutí vzduchové trysky. Do vzduchové trysky je veden tlakový vzduch, který je 

v předem nastavených intervalech přerušován. Prostřednictvím krátkých vzduchových 

impulzů vzduchová tryska kuličky jednotlivě z trubice odděluje a dávkuje do šnekové 

drážky. [13] 

 

Obr. 21 Prostorové uspořádání celé soustavy 

 

Odděluje se vždy pouze jedna kulička, která spočívá na dně "kuličkového sloupce", 

který je vytvořen v ocelové trubičce.  

 Rychlost dávkování určuje kadence tvarovacího stroje, tj. pro kuličky o průměru 3, 

4 a 5 mm je 230 -250 ks/min, kuličky s průměrem 6, 7, 8, a 9 mm 110-220 ks/min, a pro 

kuličky 10, 11 a 12 mm 100 až 80 ks/min. 
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Pokud by se bralo v úvahu dávkování celého rozsahu sortimentu kuliček, bylo by 

nutné použít několik typů dávkovacích trubic. Např. pro kuličky 4 mm použít trubici s 

vnitřním průměrem 6 mm, apod. 

Zhodnocení 

Tento způsob je vhodný pro všechny průměry kuliček, avšak za použití patřičných 

průměrů trubic, které mají odpovídající rozměry. Přerušení přívodu tlakového vzduchu 

v trysce lze nastavit tak, aby intervaly přerušení byly synchronní s otáčkami šneku, čímž je 

zajištěn požadavek pro kadenci stroje. Dávkování tohoto typu je vhodný pro všechny 

kadenční skupiny, tj. pro kuličky s průměrem od 10 do 12 mm, a pro frekvenci dávkování 

80 až 100 ot/min. 

3.4 Výběr vhodné varianty pomocí rozhodovací analýzy 

Rozhodovací analýza je nástroj, který pomáhá vybrat z navrhovaných variant. Cílem 

je najít optimální variantu použitím objektivních metod. Reálné rozhodování je ovlivněno 

značnou dávkou rizikových faktorů. Z tohoto důvodu nelze obecně formulovat závěr, že 

použitím metod rozhodovací analýzy lze dosáhnout nejlepšího možného výsledku, či 

dokonce nedosáhnout výsledku špatného.  

Pro výběr určité varianty se použije soubor definovaných kritérií. Tyto kritéria nemají 

absolutní význam, jsou vždy hodnoceny ve vztahu k problému, jsou tedy relativní. Jejich 

význam v konečném rozhodnutí je poměrný, jedná se o tzv. váhu kritéria. Pro určení váhy 

kritérií je používáno vícero metod. Mezi nejpoužívanější patří: 

• Metoda pořadí 

• Alokační metoda 

• Metoda známková – relativních ukazatelů 

• Metoda párového rozhodnutí 

• Expertní hodnocení 

 

Výběr varianty  

Pro výběr vhodné varianty byla zvolena metoda relativních ukazatelů. Tato metoda 

spočívá ve zvolení známkovací stupnice, v tomto případě byla zvolena v rozpětí 0 až 10. 

Nejvyšší hodnota se připisuje nejdůležitějšímu parametru dané varianty, viz Tab. 6. Volit 
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lze jakékoliv i necelé přirozené číslo a stejnou známku přiřadit více parametrům. Dále je 

zvolena náhodně jedna z variant, která bude představovat etalon. Tento etalon má 

subjektivní hodnotu q = 1 pro každý parametr. Zbývající varianty se pak posuzují podle 

tohoto etalonu pomocí vztahu 
etalonuhod

metodyposuzhod
qi .

..
= .

 

Nutno dodat, že všechny použité parametry mají plusovou/kladnou hodnotu. To 

znamená, že čím větší hodnota známky, tím velký má parametr význam pro danou 

variantu.  

Do značné míry může být tato metoda ovlivněna subjektivním přístupem a často 

nesprávným použitím numerické hodnoty. 

Tab. 6 Přiřazení známek příslušným parametrům. 

 

Vysvětlivky k použitým kritériím (parametrům): 

100% spolehlivost – při dávkování zapadne do každého závitu šneku kulička. 

Univerzálnost 1 – zařízení vyhovuje pro všechny frekvence dávkování. 

Univerzálnost 2 – zařízení vyhovuje pro všechny velikosti kuliček. 

Univerzálnost 3 – zařízení vyhovuje pro více typů polotovarů (kulička, váleček). 

Náchylnost k zaseknutí – pravděpodobnost, že v případě větší, šišaté nebo prasklé kuličky 

nedojde k zaseknutí zařízení.  

Č. par. Parametr 

Varianta  

A 

ETALON 
B C D 

1 100% spolehlivost 9 8 9 9 

2 Univerzálnost 1 8 7 8 9 

3 Univerzálnost 2 5 4 8,5 7,5 

4 Univerzálnost 3 4 0 1 1 

5 Náchylnost k zaseknutí 8 5 7 8 

6 Dávkování více kuliček najednou 7 0 0 0 

7 Řízení 8 8,5 7 8 

8 Obslužnost, údržba 7 6 8 8 

9 Teplotní odolnost 7 8 9 8,5 
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Dávkování více kuliček najednou – uskutečnění jedné dávky kuliček do dvou a více drážek 

naráz. 

Řízení – možnost časování okamžiku zapadnutí, začlenění do ŘS stroje.  

Obslužnost, údržba – znamená, jak jednoduchá je obsluha a údržba stroje. 

Teplotní odolnost – schopnost dávkovacího zařízení snášet vyšší teplotu, tj. 

provozuschopnost při vyšších teplotách. 

 

Varianta A (ETALON)  – Dávkování oddělovacími chapadly. 

Varianta B – Kotoučový dávkovač. 

Varianta C – Dávkování vibračním žlabem. 

Varianta D – Dávkování vzduchovou tryskou. 

Dále je použita metoda párového porovnání. Jednotlivé parametry jsou mezi sebou 

v páru navzájem porovnávány. Porovnává se parametr proti parametru, nejdůležitější 

z nich je vybrán a zapsán do tabulky, viz tab. 7. Posléze se sečte celkové množství priorit 

zapsané v tabulce a udělá se výpočet podle vzorce:    









= ∑

2

8

priorit
wi   

Jelikož se porovnává v páru, je tabulka 7 vyplněna diagonálně z jedné poloviny. 

Tab. 7 Tabulka závažnosti parametrů neboli párového porovnání 

 
Výsledná hodnota jednotlivých variant je pak dána skloubením těchto dvou metod, 

a to pomocí následujícího vzorce:  ∑ ⋅= ii wqQ   

Z tohoto vzorce vzejde číslo. Varianta, která má nejvyšší číslo, je variantou nejvhodnější. 

Parametr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ∑priorit  iw  

1 - - - - - - - - - 7 0,25 

2 1 - - - - - - - - 6 0,214 

3 1 2 - - - - - - - 5 0,178 

4 1 2 3 - - - - - - 1 0,035 

5 1 5 3 5 - - - - - 6 0,214 

6 1 2 3 6 5 - - - - 2 0,0714 

7 1 2 3 4 5 6 - - - 1 0,035 

8 8 2 7 8 5 8 8 - - 5 0,178 

9 1 2 3 9 5 9 9 8 - 3 0,107 
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Výpočty 

25,0
28

7

2

8
7

1 ==









=w   , 875,0

8

7
2 ==Bq  , 7,1

5

5,8
3 ==Cq  

 

 

Varianta A – etalon: 

99332211 ...... wqwqwqwqQA ⋅++⋅+⋅+⋅=  

+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= 178,01035,010714,01214,01035,01178,01214,0125,01AQ

2428,1107,01 =⋅+  

 

Varianta B: 

9911 ...... wqwqQ BBB ⋅++⋅=  

9519,0=BQ  

Varianta C: 

 8811 ...... wqwqQ CCC ⋅++⋅=  

 3327,1=CQ  

Varianta D: 

 8811 ...... wqwqQ DDD ⋅++⋅=  

 348,1=DQ  

 

Z výpočtů vyplývá, že nejvhodnějším aplikovatelným řešením je varianta D, tj. dávkování 

vzduchovou tryskou. Tato metoda výběru varianty nedává záruku správného rozhodnutí, 

ale snižuje riziko rozhodnutí špatného.  
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4 ZPRACOVÁNÍ VYBRANÉ A

Z výše popsaných variant byla pro konstruk

analýzy vybrána varianta D 

4.1 Konstruk ční řešení
Vypracovaná varianta je vypracována do

vyobrazeno konstrukční řešení. Oc

která je usazena do pouzdra 

která nasazena na vzpěře 

v tomto případě se jedná o L pr

pohybovat a nastavit výšku dle pot

„utáhnutím“ šroubu 2. Ke koncové trubici 

držáku 4. Držák je šroubovým spoje

Obr. 22

V následujících podkapitolách jsou detailn

varianty.  
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ZPRACOVÁNÍ VYBRANÉ A LTERNATIVY 

popsaných variant byla pro konstrukční řešení na základ

D - dávkování vzduchovou tryskou. 

řešení 
Vypracovaná varianta je vypracována do následující podoby. Na obrázku 22

řešení. Ocelová trubice násypky je zasazena do koncové trubice 

která je usazena do pouzdra 7. Pouzdro je šrouby pevně přichyceno k

 3. Vzpěra je šroubovým spojem připevněna k

 se jedná o L profil. Tímto způsobem lze základní deskou vertikáln

pohybovat a nastavit výšku dle potřeby. Zajištění desky proti pohybu se provede 

Ke koncové trubici 6 je nasunuta tryska 5, která je našroubována do 

Držák je šroubovým spojem přichycen k základní desce 1. 

22 Konstrukční uspořádání vybrané varianty 

následujících podkapitolách jsou detailně popsány jednotlivé 

Viktor  Špale  

 L iberec 2013 

ešení na základě rozhodovací 

následující podoby. Na obrázku 22 je 

elová trubice násypky je zasazena do koncové trubice 6, 

ichyceno k základní desce 1, 

ěna k rámu stroje 4, 

sobem lze základní deskou vertikálně 

ní desky proti pohybu se provede 

která je našroubována do 

 

 

 popsány jednotlivé části vybrané 
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4.1.1 Násypka se žlabem

Pro zajištění dávkování celého požadovaného s

konstrukčně 3 typy násypek se žlaby tak, aby odpovídali požadovanému pr

Na obr. 23, 24 jsou zakótovány d

konkrétní technické parametry 

 

   

Typ 

násypky 

B 

[mm] 

D  

[mm]

I 44 30 

II 36 20 

III 24 20 

Tab. 

Pokud se budou dávkovat nap

4.1.2 Koncová trubice

Ocelová trubička, která vyús

do místa, které je zakótováno kótou A 

otvor, ke kterému se přisune tryska. Druhým otvorem jsou „vyfukovány“ kuli

Obr. 23 Detail žlabu násypky.
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Násypka se žlabem 

ní dávkování celého požadovaného sortimentu kuliček byly vypracovány 

 3 typy násypek se žlaby tak, aby odpovídali požadovanému pr

jsou zakótovány důležité rozměry žlabu a v tabulce 8

technické parametry jednotlivých násypek.  

Obr. 24 Řez žlabu násypky.

 

 Rozměr   

D  

[mm]  

E   

[mm] 

F  

[mm] 

Ø D         

[mm] 

Vnější Ø 

trubice [mm]

 0 14 14 16 

 2 12 10 14 

 2 8 6 8 

Tab. 8 Technické parametry žlabu násypky 

 

např. kuličky s průměrem 6 mm, použije se násypka 

Koncová trubice 

ka, která vyúsťuje z násypky, se zasune do koncové trubice 

místa, které je zakótováno kótou A viz obr. 25. Trubice má dále 2 otvory. Zprava je 

řisune tryska. Druhým otvorem jsou „vyfukovány“ kuli

žlabu násypky. 

Viktor  Špale  

 L iberec 2013 

ček byly vypracovány 

 3 typy násypek se žlaby tak, aby odpovídali požadovanému průměru kuliček. 

8 jsou pak uvedeny 

 

ez žlabu násypky. 

 

Ø 

[mm]  

Ø kuli čky 

[mm] 

12, 11, 10, 9 

8, 7, 6 

5, 4, 3.7 

rem 6 mm, použije se násypka č. II. 

se zasune do koncové trubice z vrchu, 

Trubice má dále 2 otvory. Zprava je 

isune tryska. Druhým otvorem jsou „vyfukovány“ kuličky ven 
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z trubice do drážky šneku. 

průměry ocelových trubic, bylo nutné

tak, aby na sebe jednotlivé prvky navazov

zakótovány důležité rozmě

uvedeny v tabulce 9. 

 Trubice je usazená v objímce. Objímka se skládá z vrchní a spodní 

každá z nich je opatřena drážkou p

vznikne kruhový otvor, který rozm

vnějšímu průměru B dle obrázku naho

základní desce, ve které je drážka umož

směrem, což lze vidět na obr

velikostí drážky odpovídali vn

 

Typ trubice Vnit řní 

[mm]

I 16

II 12

III 8

Tab. 

4.1.3 Tryska 

Navržená tryska byla vybrána od 

paprsek, který je díky své optimální geometri
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trubice do drážky šneku. Protože byly provedeny 3 typy násypek, tj. i se 3 r

ocelových trubic, bylo nutné zhotovit také 3 rozměrové typy koncových trubic 

Obr. 25 Koncová trubice 

tak, aby na sebe jednotlivé prvky navazovali. Koncová trubice je na obr. 25

ležité rozměry. Patřičné technické parametry jednotlivých trubic jsou 

Trubice je usazená v objímce. Objímka se skládá z vrchní a spodní 

ena drážkou půlkruhového tvaru. Pokud se tyto č

který rozměrem odpovídá vnějšímu průměru koncové trubice, tj. 

ru B dle obrázku nahoře. Objímka je přichycena šroubovým spojem k 

, ve které je drážka umožňující horizontální posuv celé objímky jedním 

t na obrázku 27. Dle tabulky 9 je zapotřebí 3 typ

velikostí drážky odpovídali vnějšímu průměru koncové trubice. 

Vnit řní Ø A 

[mm]  

Vnit řní Ø B 

[mm] 

Vnější Ø B 

[mm] 

16 18 20 

12 14 16 

8 10 12 

Tab. 9 Technické parametry koncových trubic 

byla vybrána od firmy Hennlich. Tato tryska 

díky své optimální geometrii proudění uzavřený, ohrani

Viktor  Špale  

 L iberec 2013 

Protože byly provedeny 3 typy násypek, tj. i se 3 různými 

rové typy koncových trubic  

ali. Koncová trubice je na obr. 25, kde jsou 

hnické parametry jednotlivých trubic jsou 

Trubice je usazená v objímce. Objímka se skládá z vrchní a spodní části, přičemž 

lkruhového tvaru. Pokud se tyto části přiloží k sobě, 

ěru koncové trubice, tj. 

ichycena šroubovým spojem k 

ující horizontální posuv celé objímky jedním 

ebí 3 typů objímek, aby 

Ø kuli čky  

[mm] 

12, 11, 10, 9 

8, 7, 6 

5, 4, 3.7 

. Tato tryska má tenký ostrý 

ený, ohraničený a tenký. Při 
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velkých proudových turbulencích je i bez paprskového stabilizátoru dosažen vynikající 

účinek. Tato tryska (obr. 26) se obecně uplatňuje při všech čisticích procesech, při řezání a 

cíleném bodovém ostřiku, tedy všude, kde záleží na síle paprsku, proto byla zvolena pro 

oddělování kuličky ze zásobníku. Síla paprsku zajišťuje efektivnost a výkonnost celého 

zařízení. [13] 

 

Obr. 26 Rozměry vzduchové trysky. [13] 

Technické parametry: 

B = 1,32 mm  B – průměr otvoru 

Hmotnost trysky je 16 gramů. 

Další parametry jsou uvedeny v tabulce 10. 

 

p [bar] 0,5 1 2 

V& [l/min] 0,80 1,13 1,60 

Tab. 10 Technické parametry koncových trubic 

 

Tryska je připevněna k držáku šroubovým spojem. To zaručuje, že se tryska může 

přiložit k otvoru koncové dávkovací trubice, aniž by se hnula. Dle obrázku 27 je držák 

uchycen k základní desce šroubovým spojem a to tak, že v desce je drážka, kterou šrouby 

procházejí. Držák je také opatřen drážkami. Toto řešení umožňuje nastavit horizontální 

polohu trysky vůči koncové trubici dle aktuální potřeby.  
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Obr. 27 Uchycení držáku trysky k

Zapojení trysky 

K trysce je napojena ocelová trubi

zástavbovou výškou. Technické parametry viz 

kloub vyroben, je mosaz. Kloub byl vybrán od firmy Hennlich.

Na kloub je z druhé strany napojena kovová trubi

tlakový vzduch. 

Obr. 
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Uchycení držáku trysky k základní desce. [13

 

trysce je napojena ocelová trubička prostřednictvím kompaktního kloubu s

Technické parametry viz obr. 28 a tab. 11. Materiál, z

Kloub byl vybrán od firmy Hennlich. [13] 

druhé strany napojena kovová trubička, kterou proudí do trysky 

 

Obr. 28 Rozměry kulového kloubu. [13] 
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[13] 

ednictvím kompaktního kloubu s malou 

Materiál, z kterého je 

ka, kterou proudí do trysky 
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G1 

[´´] 

G 2  

[´´] 

LG 1

[mm] 

LG 2

[mm] 

L   

[mm] 

Hex 1 

[mm] 

Hex 2 

[mm] 

Hmotnost 

[g] 

1/4 1/4 12 12 44 27 27 140 

Tab. 11 Technické parametry kulového kloubu 

 

Pneumatické zapojení 

Na obr. 29 je zobrazeno pneumatické zapojení a ovládání vzduchové trysky.  

Obr. 29 Schéma pneumatického zapojení 

Stisknutím tlačítka START dojde k zaaretování 3/2 monostabilního rozvaděče. 

Následně je do obvodu přiveden tlakový vzduch, který vstupuje do časového rozvaděče. Po 

sepnutí tohoto rozvaděče dojde k přestavění 3/2 ventilu, a tím je k trysce přiveden tlakový 

vzduch. Vzduchová tryska je v tomto případě nepřímo ovládaná. Zároveň je sepnut 3/2 

rozvaděč, který na krátkou dobu celý obvod přeruší. Proces se opakuje do té doby, dokud 

se nezmáčkne tlačítko START. Jeden výfuk z trysky trvá od 0,75 do 0,24 sekundy, dle 

kadence výrobního stroje. Celý pneumatický obvod je napojen na místní tlakový okruh 

vzduchu, který se používá pro ofuk a chlazení formiček. V tomto okruhu může dosahovat 

tlak hodnot až 6 barů.  Protože je zde vysoký tlak, je nutné do pneumatického zapojení, 

před trysku, umístit regulátor tlaku.   
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5 ZHODNOCENÍ TECHNICKÝCH A EKONOMICKÝCH 

PŘÍNOSŮ A VYUŽITELNOSTI NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 

Práce měla za cíl navrhnout na základě rešerše vhodnou alternativu pro současný 

stav dávkování.  

Dle předkládaného koncepčního řešení lze na jednom DS mačkadle dávkovat celou 

škálu požadovaného sortimentu kuliček. Přenastavení stroje na větší/menší rozměr kuliček 

se provede výměnou patřičné násypky včetně koncové trubice. Vnitřní průměry koncové 

trubice a trubice násypky jsou optimálně zvoleny, aby nemohlo dojít k zaseknutí kuličky 

uvnitř obou trubic. Vůli mezi šnekem a koncovou trubicí lze snadno nastavit navrhovaným 

konstrukčním řešením. Díky těmto vlastnostem navrženého dávkovacího zařízení bude 

oproti stávajícímu řešení razantně snížena pravděpodobnost zaseknutí kuličky a tím bude 

výroba plynulejší a efektivnější. Současně by s novým řešením dávkovače mělo dojít ke 

zrychlení přenastavovacího procesu stroje až o 30% a tím by opět měla být zvýšena 

efektivita výrobního procesu.  

Dále došlo k optimalizaci napojení systému dávkování na vnější systémy, 

specifikované v okrajových podmínkách. Konkrétně došlo mj. k propojení pneumatického 

okruhu dávkovače s přítomným lokálním rozvodem vzduchu. 

Pro reálnou představu, jakých investic je nutno vynaložit do nového řešení, byla 

zhotovena poptávka na vibrační kruhový pohon typu VZ/200 L spolu s válcovou ocelovou 

násypkou, zakončenou dávkovacím žlabem, u firmy Vondra a Vondra s.r.o. a u firmy 

Libor Kříž – vibrační technika. Získané cenové nabídky se pohybovaly v rozmezí od 29 

800,- do 45 000,- Kč. 

Dále byla poptána vzduchová tryska s kulovým kloubem u firmy Hennlich s.r.o. 

Poskytnutá cenová nabídka za trysku činí 491,- Kč a za kulový kloub 840,- Kč.  Z těchto 

údajů vyplývá, že minimální finanční náklady na realizaci tohoto navrženého konceptu 

začínají od 31 131,- Kč. Tato částka ovšem nezahrnuje další ceny dalších komponent, 

spojovacího materiálu a práce. 

Úspory a přínosy nově navrženého dávkovače se projeví zejména snížením 

poruchovosti vlivem zasekávání kuliček, zefektivněním přenastavování a seřizování 

dávkovacího zařízení a tedy lepším využitím času provozu stroje. 
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6 ZÁVĚR  

Cílem práce bylo na základě rešerše současného stavu a obdobných způsobů 

dávkování navrhnout alternativní způsoby a následně vypracovat konstrukční řešení. 

Provedená analýza dosavadního stavu byla základem pro formulaci požadavků na 

nový způsob dávkování včetně okrajových podmínek. Bylo zjištěno, že momentální stav je 

z hlediska efektivity a spolehlivosti nevyhovující, a proto byl proveden rozbor možných 

alternativních řešení, ze kterých byla zvolena nejefektivnější varianta pomocí rozhodovací 

analýzy. Konstrukce nového typu dávkovače se vzduchovou tryskou má umožnit nejen 

vyšší produktivitu, ale i kratší prodlevy ve výrobním procesu.  

Samotnou konstrukcí vybraného řešení se zabývá třetí část této práce. Během 

zpracování realizačního návrhu byly zohledněny požadované vlastnosti a okrajové 

podmínky, specifikované potřebami pracoviště firmy Preciosa, a.s. Text bakalářské práce 

obsahuje nejenom příslušné výkresy a ilustrace, ale také podrobný popis vlastností a 

principu fungování navrženého dávkovače. V kapitole 5 je uvedeno zhodnocení veškerých 

přínosů předkládaného řešení a současně i nástin finanční náročnosti vlastní realizace. Zde 

představené řešení tak splňuje všechny v zadání požadované parametry a představuje 

modernější, výkonnější, spolehlivější a efektivnější variantu ke stávajícímu a již 

nevyhovujícímu dávkovači. 
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