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7.     STROJE A ZAŘÍZENÍ 
 Toto strojírenské odvětví představuje široký sortiment různých výrobků 
určených jak pro přímé finální použití, tak pro využití v jiných průmyslových oborech 
(např. ve zpracovatelském průmyslu). Následující kapitoly ukazují skupiny strojů a 
zařízení, které zaujímají významnou pozici ve strojírenské výrobě a které jsou 
dlouhodobě ve studijních, rozvojových a výzkumných programech strojní fakulty TU 
v Liberci. 
 
7.1    Dopravní prostředky, mobilní pracovní stroje 

Mezi strojírenstvím a dopravou je dlouhodobě těsný vztah se vzájemným 
(oboustranným) významem pro rozvoj těchto odvětví. Pokud jde o dopravní 
prostředky, jejich kvalita, výkony a především technická úroveň jsou přímo závislé na 
možnostech strojírenství. Dopravní průmysl pak nepochybně ovlivňuje transfer 
lidského a technického potenciálu pro rozšiřování nejnovějších poznatků a 
technologií ve strojírenství. 

Dopravní prostředky (jejich technické řešení a provedení) pro pozemní, lodní, 
leteckou a kosmickou dopravu dnes představují špičkovou produkci strojírenství 
(materiálovou, konstrukční i technologickou)  s mimořádnými provozními 
(výkonovými, spolehlivostními a životnostními) vlastnostmi. Dopravní prostředky a 
mobilní pracovní stroje jsou poháněny téměř výhradně tepelnými motory - 
zjednodušeně (historicky  a podle kategorií) lze pohonné jednotky dopravních 
prostředků zařadit do určitých skupin:  
��pístové parní stroje a parní turbiny (od 19. do poloviny 20. století v pozemních a 

lodních dopravních prostředcích), 
��pístové spalovací motory (od konce 19. a začátku 20. století pozemní, lodní a 

letecké dopravní prostředky a mobilní pracovní stroje), 
��spalovací turbiny a proudové stroje (od konce 1.pol. 20. století především 

letectví), 
��raketové motory (kosmická technika). 

Ze široké škály dopravních prostředků má na celkových výkonech strojírenství 
výrazný podíl automobilový průmysl a výrobci dalších mobilních strojů pro pozemní 
(silniční, terénní) přepravu: např. v České republice se automobilový průmysl (výrobci 
automobilů a výrobci jednotlivých skupin, výrobci speciálních systémů vozidla a 
výrobci příslušenství motorů a vozidel) podílí na celkové průmyslové výrobě ČR cca 
15% a zaměstnává cca 0,5 milionu pracovníků. Bezkonkurenční postavení v pohonu 
všech kategorií motorových vozidel mají v současnosti pístové spalovací motory (viz. 
6.3). Kapitola "Dopravní prostředky, mobilní pracovní stroje"  uvádí pouze 
problematiku kolových dopravních prostředků (silničních, terénních), poháněných 
pístovými spalovacími motory. 
       
7.1.1 Historický pohled na vývoj pozemních dopravních prostředků 

Pozemní dopravní prostředky a mobilní pracovní stroje se vyvíjí více jak tisíc 
let, technicky tvůrčí přístup k řešení různých dopravních problémů (strojů, 
technologií) přinesla až 2. polovina 15. století (Leonardo da Vinci). Teprve 
systematická stavba silnic od 16. století začala vytvářet podmínky i pro rozvoj 
pozemních dopravních prostředků (zatím tažených zvířaty), v 19. století vznikly 
železnice s parními lokomotivami. V 19. století rovněž začaly první pokusy s využitím 
pístových parních strojů k pohonu silničních vozidel: nejdříve v Anglii (kolébce 
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parního stroje), později i ve Francii. V Čechách představil v roce 1815 Josef Božek 
silniční vůz (kočár), poháněný parním strojem: v r. 1887 se v Josefově Dole u Mladé 
Boleslavi rozjel další parovůz, který postavili Baffrey a Welter. Prudký rozvoj 
silničních motorových dopravních prostředků nastartoval konec 19. století (po 
zvládnutí konstrukce a výroby malých pístových spalovacích motorů): v r. 1888 se 
objevila motorová tříkolka Karla Benze a po ní následovaly již modely automobilů. 
Jednoduchý automobil s pístovým spalovacím motorem (výkon 1HP/300 1/min) 
postavil v r. 1889 ve strojírnách v Adamově na Moravě Němec Ing. Marcus, výkon 
motoru se ale ukázal jako nedostatečný (Marcusův automobil je ve sbírkách 
vídeňského technického musea). První automobil (Benz Victoria) v Čechách začal 
používat liberecký průmyslník T. Liebig. Jeho cesta tímto automobilem z Liberce na 
návštěvu K. Benze do Mannheimu (v délce 939 km, ujel ji průměrnou rychlostí 13,5 
km/h, spotřeboval 140 kg benzinu a 1500 kg chladicí vody) je první velkou cestou 
automobilem na evropském kontinentu. T. Liebig u Benze zařídil prodej jednoho 
motoru kopřivnické továrně na kočáry a vagóny (1897, Nesseldorfer Wagenbaufabrik 
- NW, později TATRA), kde v r. 1898 vznikl automoibil President (s tímto 
automobilem podniklo vedení fabriky v květnu 1898 na počest 50 let vlády císaře 
Františka Josefa I. cestu do Vídně). 

Další motorové vozidlo se v Čechách objevilo v r. 1899 zásluhou V. Klementa 
a V. Laurina: v Mladé Boleslavi byla zahájena výroba motocyklů Slavia, které během 
několika dalších let byly úspěšně exportovány do celé Evropy. 

Začátek 20. století je potom již zcela ve znamení technického vývoje a rozvoje 
výroby motorových vozidel ve všech tehdejších průmyslových zemích. Vedle 
zavedených továren se významným způsobem začali prosazovat i nadšenci pro 
novou techniku: motorová vozidla se tak stala jedním z charakteristických fenoménů 
20. století. V Českých zemích vedle již zmíněných továren na vozidla v Kopřivnici a v 
Mladé Boleslavi přicházeli další výrobci motorových vozidel: Walter v Praze a Michl 
ve Slaném (1904), RAF v Liberci (1908), Praga (1912), Zbrojovka Brno a Škoda 
(1920), Carosserie Sodomka ve Vysokém Mýtě (1925),  Wikov Prostějov (1927), 
Aero (1929). 
 
7.1.2 Dopravní prostředky současnosti  

Automobilový průmysl, průmysl kolejových vozidel, letecký průmysl a výroba 
spalovacích motorů pro použití v dopravě i energetice tvořily vždy podstatnou 
součást českého strojírenského průmyslu a přispívaly díky své vazbě na špičkové 
technologie výzkumu, vývoje i výroby k jeho vysoké úrovni. Díky aplikaci moderních 
technologií jsou dnes v těchto dopravních prostředcích spojeny nejen podstatné 
discipliny strojírenství, ale také elektrotechniky a informatiky, technických materiálů, 
chemie a chemických technologií, techniky životního prostředí, průmyslového 
návrhářství, biomechaniky a mnoha dalších. 

Dnešní průmyslová výroba dopravních prostředků a jejich pohonných jednotek 
vychází z nejnovějších vědeckých poznatků celé řady vědních oborů (teoretických i 
aplikačních) a využívá kvalitní a moderní postupy, zaručující vysokou funkční 
spolehlivost a životnost jednotlivých dílů, skupin a systémů dopravních prostředků i 
celého výrobku. Vedle klasických dopravních prostředků pro průmyslovou i 
individuální dopravu vytváří strojírenství široký sortiment různých mobilních 
pracovních strojů pro manipulaci s materiálem (k povrchovému těžení materiálu, 
nakládce, vykládce a přemisťování materiálu nebo zboží), pro stavebnictví, 



   

 121

zemědělství, ale i pro armádu. Ve většině případů mají tyto stroje podobné hlavní 
rysy strukturálního uspořádání, ve všech těchto prostředcích a strojích tvoří jejich 
konstrukční strukturu jednotlivá ústrojí, která zajišťují pohyb vozidla a jeho pracovní 
funkce - viz obr. 7.1.  

Obr. 7.1.: Strukturální uspořádání strojů 
 
Vyhláška č. 102/95 Sb. o schvalování technické způsobilosti a technických 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích dělí vozidla do několika 
základních skupin - viz obr. 7.2. 

Obr. 7.2.: Dělení vozidel 

  VOZIDLO (V)   SILNIČNÍ V.  OSOBNÍ AUTOMOBIL (A) 
 NÁKLADNÍ AUTOMOBIL 
 TAHAČ 

 AUTOBUS

 SPECIÁLNÍ  A.

PŘÍPOJNÉ V. 
 přívěs, návěs 

MOTOCYKL
TRAKTOR

OSTATNÍ V.

 JINÁ NEŽ 
 SILNIČNÍ  

 PRACOVNÍ STROJE 
 - samojízdné (nakladače, motorové 
   vozíky, jeřáby, rýpadla, válce, frézy, 
   úklidové stroje,  sklízecí mlátičky, 
   řezačky) 
 -  přípojné (kompresor, secí stroj) 
 -  nesené (sekačka travních porostů) 

 NEMOTOROVÉ V. 
 nebo nemotorové pracovní stroje 
 

INVALIDNÍ VOZÍKY

VOJENSKÁ  V.

ÚSTROJÍ

BRZDÍCÍ

ZDVIHACÍ LOŽNÉ

ŘÍDÍCÍ

PŘEVODOVÉ JÍZDNÍ

HLAVNÍ

HNACÍ

POHONNÉ
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Technická řešení motorového vozidla a jeho jednotlivých ústrojí musí být 
postavena na důkladných konstrukčních a výpočtových analýzách z hlediska klasické 
mechaniky (statiky, kinematiky, dynamiky), pružnosti a pevnosti, termomechaniky, 
hydromechaniky (aerodynamiky), spolehlivostních a životnostních parametrů a musí 
respektovat platné zákonné předpisy (legislativa bezpečnosti práce a provozu 
motorových vozidel, ochrany životního prostředí atd). Motorové vozidlo a jeho 
jednotlivá ústrojí představují dnes složitý komplex mechanických, termodynamických 
a hydromechanických soustav, které jsou dnes stále více propojovány a doplňovány 
elektrotechnickými a především elektronickými (mechatronickými) systémy. Dnešní 
kategorie motorových vozidel představují po technické stránce kombinaci všech 
moderních špičkových tendencí ve strojírenství, které v mnoha případech do 
strojírenství přinesl automobilový průmysl - lze kupř. připomenout: 
��Prosazování zásad trvale udržitelného rozvoje dopravy a dopravních prostředků 

z hlediska výfukových emisí, hluku a vibrací, recyklace apod.  
��Zvyšování energetické účinnosti pohonných jednotek: dnešní pístové spalovací 

motory převyšují svými účinnostmi všechny ostatní primární zdroje mechanické 
energie (s výjimkou paroplynových elektráren); to má významný vliv na 
ekonomiku provozu i emise CO2 a vytváří se i další možnosti využívání pístových 
spalovacích motorů v decentralizované energetice (kogenerační výroba elektřiny 
a tepla), u nás donedávna hrubě podceněná z hlediska energetické politiky). 

��Využití alternativních paliv jak kapalných (připravovaných z biomasy nebo synteti-
zovaných z přírodních hořlavých plynů, alternativních zdrojů uhlovodíků i z uhlí), 
tak plynných.  

��Kvalitativní změny v konstrukci strojírenských výrobků aplikací mikroelektroniky a 
zaváděním mechatronických systémů pro adaptivní regulaci a diagnostiku (OBD) 
provozu celého vozidla i jeho částí: 
o Motor (řízení tvorby směsi, předstihu zážehu, optimalizace momentové 

charakteristiky, výfukových emisí, regulace parametrů motoru pro udržení  
momentálního optima, diagnostika závad a pod).  

o Vozidlo (optimalizace řazení u převodovky, ovládání a regulace jízdního 
režimu - ABS, EBV, EDS, ESP, ASR, …, řízené odpružení a tlumení apod.). 

o Nástup koncepce "inteligentního vozidla" s elektronicky jištěnými a ovládanými 
stavy či pohony různých provozních a bezpečnostních zařízení, sběrnicovým 
systémem informací pomocí CAN Bus (stav vozidla, zajištění odstupu od 
překážek a jiných vozidel, klimatizace, navigace systémem GPS a pod.). 

��Snižování jízdních odporů vozidla (aerodynamická optimalizace karoserie,  
zlepšování vlastností pneumatik, snižování hmotnosti konstrukční a materiálovou 
optimalizací vozidla). 

V konstrukci karoserií se dnes ve zvýšené míře využívá pro snižování 
hmotnosti netradičních materiálů ze zdůrazněním na "ekodesign" výrobku, tj 
recyklovatelnost nebo opakované, event. jiné použití (slitiny lehkých kovů Al, Mg atp., 
termoplasty,  termosety a kompozity), nových technologií (použití svářených plechů 
různých tlouštek pro výlisky, vrstvené konstrukce s vylehčeným jádrem, použitím 
nových metod tváření – hydrostatickým tlakem, tváření taveniny), ekologicky 
přijatelná antikorozní ochrana (vodou ředitelné nátěrové hmoty, zinkování, omezení 
galvanických postupů i použití těžkých kovů atp.)  i konstrukcí (panelové konstrukce 
s nosným potahem převzaté z letectví apod.). 
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Moderní automobil obsahuje v průměru asi 50 různých materiálů a cca 10 000 
součástek. Materiálové členění automobilu lze zhruba popsat (hmotnostními podíly) 
takto: 
   Ocel……………………………...  55 % 
   Litina  ……………………………  12 % 
   Hliník a Al-slitiny  ………………    6 % 
   Barevné kovy……………….…..      3 % 
   Plasty…………………………….    8 % 
   Guma…………………………….    4 % 
   Sklo………………………………    3 %  
   Kapaliny ………………………..     6 % 
   Ostatní…………………………..     3 % 

Hlavní konstrukční prvky automobilu jsou vyrobeny z ocelí a litin. Jedná se o 
běžné konstrukční oceli, litinu, vysoce pevné nízkolegované oceli, vanadové oceli, 
oceli vysocelegované i ocelové součástky vyrobené postupy práškové metalurgie. 
Podíl železných kovů na hmotnosti automobilu v posledních dvaceti letech klesal, v 
současné době se pohybuje kolem 70 %, po r. 2000 by se mohl snížit až na  58 %. 

Ocel jako konstrukční materiál bývá nahrazována hliníkem a jeho slitinami. 
Výhledově se pro konstrukční díly počítá s kompozity na bázi hliníku. Podíl hliníku v 
automobilu se má zvýšit během příštích dvaceti let asi o 7 %. 

Automobil obsahuje řadu dalších kovů a slitin. Měď se nachází především v 
elektroinstalaci a elektromotorech a je základem slitin, např. mosazí pro chladiče a 
topný systém nebo beryliových bronzů, používaných v některých typech automobilů 
pro pružiny, konektory a spínače. V akumulátoru je obsaženo olovo a antimon. 
Nanesená vrstva zinku chrání ocelové plechy před korozí, ale převážná část z 5 kg 
zinku v automobilu je obsažena v součástkách vyrobených  přesným litím. S 
elektronikou se do automobilu dostávají kromě mědi, hliníku, zinku, niklu, kobaltu a 
molybdenu také drahé kovy (zlato, stříbro, platina, paladium) a polovodiče. 
Katalyzátory s keramickým nosičem nebo nosičem z korozivzdorné oceli rovněž 
obsahující drahé kovy - platinu a rhodium. 

Výhledově se předpokládá vzrůst podílů hořčíku v automobilu, asi o 20 % na 
necelých 7 kg.  

Titan - má sice vynikající mechanické vlastnosti, pro běžné automobily je však 
příliš drahý. 

Plasty – po r. 1970 byly považovány za materiál, který výrazně omezí podíl 
kovu a bude činit až 40 % hmotnosti automobilu. Problematická recyklace a 
požadavky na bezpečnost při kolizi automobilu tento trend zbrzdily a v současné 
době se jejich podíl pohybuje mezi 8 - 20 % hmotnosti automobilu. Materiálově se 
jedná především o termoplasty (polykarbonáty, modifikované polyfenolenoxidy, 
polyetylensulfidy, termoplastické elastomery a polyestery aj.), často vyztužené 
skleněnými, uhlíkovými nebo aramidovými vlákny. Je z nich vyrobena celá řada dílů v 
interiéru automobilu, přibližně čtvrtina plastů z celkového množství je součástí 
karosérie. Ve starších typech automobilů nebývají označeny smluvenými kódy, jejich 
třídění, separovaný sběr a recyklace tím jsou ztíženy. Předpokládá se, že podíl 
plastů v automobilu dále poroste, přibližně na 22 % v r. 2005. 
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Hlavní podíl pryže v automobilech připadá na pneumatiky, tj. na kombinace 
pryže s textilem, ocelí nebo oběma složkami. Z technické pryže jsou vyrobeny 
hadice, těsnění, podlážky, klínové řemeny a další díly. 

Na čelní skla automobilů se používají speciální tvrzená nebo lepená skla, na 
dveřní okna skla tvrzená. Složení skel reflektorů a žárovek je obdobné jako u jiné 
osvětlovací techniky. 

Z ostatních materiálů se mohou vyskytovat v automobilech dřevo, kůže, papír 
a lepenka, keramika. 
 
7.1.3 Koncepce motorových vozidel, provozní vlastnosti 

Pohyb motorového vozidla se uskutečňuje pomocí mechanické energie z 
hnacího motoru, přenášené prostřednictvím převodů na jízdní ústrojí (hnací kola). Na 
obr. 7.3. je schéma klasického uspořádání hnacího ústrojí motorového vozidla. 

Obr. 7.3.: Uspořádání hnacího ústrojí motorového vozidla 
 

Mezi základní úlohy při návrhu konstrukčního uspořádání motorového vozidla 
patří statické výpočty a experimenty (určení těžiště a zatížení náprav, stabilita 
vozidla). Vozidlo musí splňovat požadavky jízdních vlastností a stability ve všech 
provozních režimech (mechanika a dynamika jízdy v přímém směru po rovině a ve 
svahu, při průjezdu zatáčkou, při akceleraci a brždění), mimořádná pozornost je 
věnována směrovému řízení vozidla. Řešení hnacího ústrojí (pohonná jednotka a její 
charakteristika, převodovka a počet převodových stupňů, pneumatiky) vozidla musí 
zajišťovat jednak požadované jízdní vlastnosti (akcelerace, rychlost, stoupavost) i 
určitý komfort pro obsluhu (řidiče). Následující příklady přibližují některé ze 
zmíněných základních úloh a dokumentují potřebu osvojení teoretického aparátu ke 
zvládnutí řešených problémů. 
 
Obr. 7.4.: Schématické  znázornění  způsobu 
určování výškové polohy těžiště vozidla metodou 
příčného naklonění (při zablokovaném pérování se 
vozidlo s plošinou nakloní až do ztráty stability): 
výška těžiště se vypočítá pomocí úhlu β. Znalost 
výškové polohy těžiště je nutná pro vyšetřování 
stability vozidla v různých jízdních situacích. 
 

Kola

Rozděl.převod.
(diferenciál)

Motor Proměnlivý
převod

- stupňová převodovka,spojka
- hydrodynamický měnič
- hydromechanická převodovka
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Obr. 7.5.: Znázornění  základní 
situace vozidla při brždění v přímé 
jízdě: bržděním dochází k 
přerozdělení zatížení přední a zadní 
nápravy a ke změně brzdících 
účinků na jednotlivých kolech. Úloha 
je významná pro konstrukční řešení 
a optimalizaci ovládání a regulace 
brzdového ústrojí vozidla. 
 
 
 
 
Obr. 7.6.: Geometrie směrového řízení 
vozidla: pro bezskluzový pohyb kol při 
průjezdu vozidla zatáčkou musí 
konstrukce řídícího mechanizmu 
zajišťovat správný úhel natočení 
vnitřního a vnějšího kola na řiditelné 
nápravě ve všech poloměrech 
zatáčení vozidla. 
 
 
 
 
 

Obr. 7.7.: Otáčková charakteristika vozidlového pístového spalovacího motoru a 
závislost průběhu hnací síly na kolech hnací nápravy v závislosti na zařazeném 
převodovém stupni a rychlosti jízdy: velikost hnací síly je určena celkovým převodem 
mezi motorem a hnacími koly vozidla a její průběh vychází z charakteristiky točivého 
momentu motoru. 
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Mezi nejdůležitější provozní vlastnosti motorových vozidel patří v současné 
době emisní parametry. Zákonné předpisy (legislativa) postupně (a stále přísněji) 
určují přípustné limity hlukových emisí a emisí výfukových škodlivin z provozu 
motorových vozidel - je to v souladu s celosvětovým úsilím po zajištění trvale 
udržitelného rozvoje mobility osob a nákladů. Pro silniční vozidlové motory platí ve 
většině zemí Evropy směrnice Evropské hospodářské komise (EHK, resp. ECE). 

Limity hlukových i výfukových emisí zaznamenaly během dvou posledních 
desetiletí značný pokles.  

��Hlukové emise: pro nově vyráběné osobní automobily je přípustná hladina 
intenzity vnějšího hluku 75 dB (dříve až 82 dB), pro nové těžké nákladní 
automobily je přípustná hladina intenzity vnějšího hluku 80 dB (dříve 91 dB). 
Pozn.: pokles o 3 dB znamená snížení hladiny intenzity hluku na polovinu. 

��Výfukové emise: ve výfukových plynech se dnes zjišťují emise tuhých částic 
(PM) a plynných škodlivin ( oxidů dusíku NOX, nespálených uhlovodíků HC a 
oxidu uhelnatého CO). Úroveň emisních limitů je zpravidla označována jako 
EURO xx (vyšší číslo xx znamená přísnější emisní limity). 

Emisní vlastnosti osobních automobilů se zjišťují jízdním testem, simulovaným na 
zkušebně vozidel, vybavené předepsanou technikou (válcový dynamometr, systém 
odběru vzorku výfukových plynů, analyzátory výfukových plynů). Výfukové škodliviny 
se vyjadřují jako průměrné buď na celý test, nebo přepočítané na ujetou vzdálenost 1 
km [g/km]. Přípustné hodnoty (limity) výfukových škodlivin se postupně zpřísňují, od 
r. 1992 platí předpis EHK 83, který určuje emisní limity pro nově schvalované typy 
motorových do celkové hmotnosti 3,5 t ve velikosti (pro porovnání jsou uvedeny  
limity z r. 1992 a r. 1999): 
        r. 1992    r. 1999  
PM   ...  0,14 g/km    0,08 g/km 
HC + NOx   ...  0,97   -"-    0,70  -„- 
CO   ...  2,72   -"-    1,00  -„- 

Pro silniční motorová vozidla s hmotností nad 3,5 t se emise jednotlivých 
složek škodlivin zjišťují emisním testem motoru na zkušebně motorů (bez vozidla). 
Pro tato vozidla se používají převážně vznětové (naftové) motory, pro vybrané 
skupiny vozidel (např. autobusy, účelová komunální vozidla a pod.) se začínají 
používat i plynové motory. Limitní hodnoty výfukových škodlivin se přepočítávají na 
jednotku vyprodukované mechanické práce motoru, tj. [g/kWh]. Následující tabulka 
ukazuje vývoj limitních hodnot výfukových emisí pro tyto motory za období 10 roků: 
 
   EURO II (1996) EURO III (2000) EURO IV (2005 - návrh) 
 
 PM   [g/kWh]  0,15         0,10   0,10 
 NOx      - " -  7,00         5,00    2,50   
 HC       - " -  1,10         0,70   0,50 
 CO       - " -  4,00         2,50   1,00 
 

Zatížení ovzduší výfukovými škodlivinami z provozu motorových vozidel v 
České republice představuje v některých lokalitách nejvýznamnější zdroj 
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znečišťování. Celkové množství škodlivin, které vyprodukují motorová vozidla, lze 
odhadnout podle spotřebovaného paliva: v období 1998 - 2000 se roční spotřeby 
benzinu v ČR pohybují kolem 2 000 tis. tun/rok a roční spotřeby nafty jsou cca 2 250 
tis. tun/rok. 

Vážným problémem se stala i vysoká produkce CO2: rostoucí koncentrace 
oxidu uhličitého v ovzduší přispívá ke skleníkovému efektu a vážně narušuje 
biologickou rovnováhu na Zemi. 

Technická řešení, používaná i vyvíjená pro snižování výfukových emisí a 
snižování spotřeb paliva, postupně přispívají ke zkvalitňování ekologických 
parametrů motorových vozidel. Nové koncepce motorů (tvoření směsi, spalovací 
proces, alternativní paliva, regulace, palubní diagnostika motoru i vozidla), vozidel 
(hybridní pohony, palivové články) i příslušenství (katalyzátory) jsou nadějí pro 
budoucnost motorových vozidel a dopravních prostředků obecně.  

Vedle ekologických a energetických parametrů motorových vozidel jsou 
legislativou vyžadována a výrobci dopravních prostředků připravována nová a 
účinnější řešení pro zajištění vysoké bezpečnosti přepravovaných osob, nákladu i 
bezpečnosti provozu vozidla na komunikacích. 
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7.2    Sklářské a keramické stroje 
Výroba skla a keramiky patří k tradičním odvětvím výrobní činnosti člověka a 

produkty této výroby zpříjemňují člověku každodenní život. Vedle užitných vlastností 
skrývají také krásu a mnohdy vysoké estetické hodnoty. Vývoj moderních technologií, 
po staletí provázený umem a řemeslnickou zručností vytvořil tradici, se kterou se pojí 
okřídlený výrok úspěšného manažera našeho sklářství Štěpána Popoviče: „Nic 
nerozšířilo jméno Čech tak daleko do světa, jako jeho sklo“.  

Nové produktivní technologické postupy výroby technického skla a keramiky, 
užitkové keramiky, plochého i obalového skla vyžadují technicky zdatné odborníky 
pro řízení automatických výrobních zařízení a také erudované konstruktéry s invencí 
a tvůrčím přínosem. To vytváří značný zájem o strojní inženýry - specialisty na stroje 
a zařízení pro sklářskou a keramickou výrobu. 

Snahou autorů je zde ukázat základní principy a charakterizovat technické 
parametry a provozní vlastnosti vybraných strojů a zařízení pro automatickou výrobu 
skla a keramiky. Přitom bylo nutné nejprve poukázat na charakteristické vlastnosti a 
rozdíly skla a keramiky jako materiálů, které určují svými parametry koncepci i 
konstrukční provedení výrobních strojů.  

  
7.2.1 Charakteristické vlastnosti a rozdíly skla a keramiky 

Sklo je látka amorfní, jeho vnitřní struktura postrádá pravidelnost vnitřního 
uspořádání, tím se liší od krystalických látek. 

Chemicky jde o soustavu oxidů, z nichž nejvýznamnější je sklotvorný oxid 
křemičitý SiO2, obsažený ve všech průmyslově vyráběných sklech. 

SKLO nemá bod tání a jeho základní vlastností je dynamická viskozita (opak 
tekutosti, vnitřní tření), která je funkcí chemického složení, ale především závisí na 
teplotě. Mění se v širokých mezích od 10 Pas při teplotě tavení, do 10

14 Pas při 
teplotách chlazení, kdy je sklo prakticky tuhé. 

Teplotní závislost dynamické viskozity ( )tηη = , tzv. viskozitní křivka (obr. 7.8.), 
představuje základní charakteristiku skloviny, která je důležitým předpokladem 

k zajištění optimálního procesu                     
tvarování a tím bezporuchového 
procesu výroby. 
 Pro proces tvarování je 
velmi důležitá znalost průběhu a 
rozložení teplotních polí ve 
vytvářeném výrobku. Rozložení 
teplot je ve značné míře určováno 
konstrukčním řešením, 
provedením a materiálem 
vytvářecích nástrojů (sklářských 
forem) a závisí také na způsobu 
provedení a parametrech 
chlazení.  

 
Obr. 7.8.: Viskozní křivka obalového skla 
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Obecný technologický postup výroby skla je možné vyjádřit jednoduchým 
schématem podle obr. 7.9. Zahrnuje přípravu surovin, jejich homogenizaci a založení 
vsázky zakladačem do sklářského tavícího agregátu, z kterého je dávkována 
roztavená sklovina vhodným způsobem (např. ve formě kapky) do tvarovacího stroje, 

kde je za tepla vytvořen 
výrobek požadovaného 
tvaru.  

Obr. 7.9.: Obecný technologický  postup výroby skla              
 Následuje řízené chlazení výrobku, dnes nejčastěji v pásové chladící peci, 

kde je řízen průběh teplot i doba výdrže tak, aby během chlazení došlo k odstranění 
nežádoucích vnitřních pnutí. Na výstupu z chladící pece má výrobek běžnou teplotu 
cca 20 - 30°C. 

Na studeném konci (výstup z chladící pece) výrobní linky se provádí velmi 
rozmanité postupy zušlechťování skla. Zahrnují mechanické postupy (řezání, lámání, 
vrtání, broušení, frézování, zabrušování hran – sámování, leštění, broušení dekorů 
apod.), které jsou realizovány jednak specifickými postupy na jednoúčelových 
strojích, jednak modifikovanými procesy užívanými v kovoobrábění na srovnatelných 
obráběcích strojích, kde dnes jsou moderní víceosá CNC řízená obráběcí centra.  

Často se zde uplatňují také chemické postupy (nanášení barev, emailů, 
sítotisk, vakuové napařování tenkých vrstev, chemické leštění, lepení atd.) a 
kombinované termické technologie pro speciální aplikace. 

Keramika je polykrystalická látka s polyfázovou strukturou a většinou složitou 
mikrostrukturou, jejíž syrový střep vznikl tvarováním (za mokra z plastické hmoty, licí 
břečky anebo za sucha z prášku, granulátu) a výsledný střep slinováním - výpalem. 
V zásadě rozlišujeme keramiku: 

��složenou z různých, většinou přírodních, surovin - příklad porcelán (obr. 
7.10.); 

��oxidovou - většinou z umělých surovin - příklad korund, karbidy, nitridy. 
 Důležitými vlastnostmi každé keramiky jsou: pórovitost (nasákavost), barva 

střepu a vzhled lomové plochy.   
Příklad: Porcelán = složená, 
vysoce hutná, nenasákavá 
keramika s bílým průsvitným 
střepem a lasturovým vzhledem 
lomové plochy. 
 Je zřejmé (obr. 7.11.), že 
na rozdíl od skla je proces 
tvarování prováděn za studena a 
výsledné vlastnosti získá syrový 

Obr. 7.10.: Složení a struktura porcelánu                  střep výpalem. 

Obr. 7.11.: Obecný technologický postup výroby keramiky 
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Pozn.: Porcelán (z lat. Porcella = lastura)v Číně již v 6. stol. před naším letopočtem; V Evropě na poč. 18. stol. 
na dvoře Sasského kurfiřta v Drážďanech  alchymista Johan Fridrich Böttger vynalezl r. 1709 výrobní postup 
bílého porcelánu jako vedlejší produkt hledání kamene mudrců – postupu výroby zlata; následně založil slavnou 
manufakturu v Míšni a odsud se přes utajování rozšířila jeho výroba do celé tehdejší  Evropy. 
 
7.2.2 Výroba plochého skla systémem Float (plavením) 
 Výroba plochého skla systémem FLOAT PROCESS (plavené sklo) 
představuje v současné době technologickou špičku výroby plochého skla. Přitom 
ploché sklo zaujímá svým objemem první místo v produkci skla, v ČR je to 44,5% 
(1999). Předmětem patentu z roku 1902 a hlavní myšlenkou technologie zavedené 
koncem 60. let letech firmou Pilkington je přivádění utavené skloviny na hladinu 
roztaveného cínu, na níž je nepřetržitým způsobem tvarován pás skla o vysoké 
kvalitě povrchu. U nás byla první linka uvedena do provozu na přelomu 60. a 70. let 
v Teplicích. Blokové schéma linky s vybranými technickými parametry je uvedeno na 
obr. 7.12. 

Obr. 7.12.: Blokové schéma výrobní linky FLOAT na výrobu plochého skla plavením 
Sklo se taví ve sklářském tavícím agregátu při teplotě 1500 – 1550°C, kde se 

teplota získává spalováním zemního plynu. Do směsi vzduch-plyn se používá vzduch 
předehřátý na teplotu až 1500°C v regenerátorech, které využívají velmi efektivně 
odpadního tepla ze spalin. Velmi citlivou částí technologie je nátok skloviny 
z pracovní části vany na cínovou lázeň přes jízek z výšky cca 70 mm na hladinu 
roztaveného cínu. Pro seřízení množství přitékající skloviny se užívají vertikálně 
stavitelná hradítka (obr. 7.13.). 
 Ochranu cínu proti oxidaci tvoří plynná redukční atmosféra ze směsi dusíku a 
5 – 12 % vodíku a jeho ohřev je prováděn odporovými články ze siliciumkarbidu. 
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 Při tvarování pásu na hladině cínu se podílejí tyto fyzikální veličiny: viskozita 
závislá na teplotě, povrchové napětí, tření mezi sklem a cínem, rychlost odtahování 
vytvořeného pásu. Jejich vzájemným působením se rovnovážná tloušťka skla ustálí 
na hodnotě cca 6 mm. Pro dosažení menší, resp. větší tloušťky se používají 
chlazené ozubené kovové kladky, které jsou zabořeny na okrajích do skla a svým 
mechanickým účinkem buď roztahují pás při větší rychlosti odtahu pro menší tloušťky 
anebo pás komprimují pro případ, že je tažena tloušťka větší než 6 mm.    

a) Konstrukce tvarovací části 

Rozdělení teplot podél tvarovacího pásma: 
I. pásmo  1000 až 1300°C II.  pásmo ochlazení na 700°C 
III. pásmo příhřev na 850°C  IV. pásmo ochlazení na 650°C 
 

b)  Konstrukce nátoku skla na hladinu roztaveného cínu      

Obr. 7.13.: Konstrukce zařízení na výrobu plochého skla FLOAT  
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7.2.3  Principy automatické výroby lahví 
 Objemem výroby představuje obalové sklo (lahve, zavařovací sklenice apod.) 
jednu ze základních výrobních položek. Produkce obalového skla dosáhla v roce 
2000 v ČR takřka 400 000 tun. 
 Vývoj za posledních 100 let přešel od ruční kusové výroby přes poloautomaty 
k plně automatické výrobě s výrobními principy , které mají místně i časově oddělené 
výrobní fáze (obr. 7.14.). 

  
 
 
Obr. 7.14.: Přehled základních 
principů strojů pro automatické 
tvarování skla 

 
 

Základní odlišností principu tvarovacích strojů je způsob oddělení dávky 
skloviny a rozdělení strojů na sací a dávkovací, který dnes ve sklářství jednoznačně 
převládá. Principem dávkování je řízený výtok skloviny ve dně dávkovače a oddělení 
kapky přesné velikosti střihem dvěma noži s otočným, resp. přímočarým pohybem 
tzv. nůžkami. 

Moderní tvarovací automaty využívají rozdělení tvarovacího cyklu na dvě části, 
nejprve je vytvarováno ústí a přední tvar a následně je dokončeno tvarování 
v konečné formě. Pokud se pro tvarovací fázi používá podtlak, jde o sací fázi, pokud 
přetlak, jde o foukání, pokud je tvarovací fáze spojena s razníkem a mechanickým 
působením, jde o fázi lisovací. Různé kombinace tvarovacích fází pak dávají 
jednotlivé výrobní principy uvedené v obr. 7.14.  

Podle konstrukční koncepce se rozlišují karuselové stroje (s jedním nebo 
dvěma karusely) s formami po obvodu kruhového stolu. Jinou koncepcí jsou řadové 
stroje s individuálními sekcemi umístěnými v řadě. Řadové stroje mívají 6 až 12 sekcí 
a dosahují výrobnosti až 7200 –10 800 ks . h-1, tj. 170 až 260 000 kusů za den. Pro 
úzkohrdlé obalové sklo (lahve) je častý výrobní princip dvakrát foukací, eventuálně 
lisofoukací. 

Uspořádání výrobní linky s řadovým strojem a uplatněnou technologií dvakrát 
foukací je ukázán na obr. 7.15. a 7.16. Sklovina je ze sklářského tavicího agregátu 
přivedena k rozdělovači kapek. Mechanickými nůžkami je oddělena kapka, která 
padá přes soustavu skluzů do přední formy  (9) příslušné sekce. Poté je po přisunutí 
zafukovací hlavy (14) zafouknuta a tím je v ústní formě (10) vytvořena korunka, poté 
se po odstranění nálevky (8) přisune dýnko a dojde k vyfouknutí předního tvaru. Po 
sejmutí dýnka a otevření přední formy dojde k přenesení baňky do osy konečné 
formy (15), ta se následně uzavře, otevře se ústní forma a invert se vrací do výchozí 
polohy pod přední formu. Během této doby dochází k prohřívání baňky vlastním 
teplem. Po najetí zafukovací hlavy (17) na konečnou formu dojde k vyfouknutí 
konečného tvaru. Po otevření konečné formy a odsunutí foukací hlavy najede do 
posice chapadlo manipulátoru, kterým je láhev uchopena za korunku a přenese na 
odstávku, odkud je přesouvačem přenesena na pásový dopravník. 
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a) Sekce  řadového stroje (bokorys) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Půdorysné uspořádání řadového stroje 

Obr. 7.15.: Princip automatické výroby lahví na řadovém stroji 
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Obr. 7.16.: Postup výroby láhve na řadovém stroji 
 
 
 
7.2.4  Výroba talířů točením a izostatickým lisováním 

Tvarování točením je realizováno interaktivním působením sádrové formy a 
kovové vytvářecí hlavy na plastickou vytvářecí hmotu za rotace. Výrobní postup 
točení je odvozen od hrnčířského kruhu, kdy mezi sádrovou formu a kovový (popř. 
plastový) vytvářecí nástroj je vložen plátek vlhké vytvářecí hmoty, přičemž princip 
vytváření točením odvalovacím vytvářecím nástrojem je patrný z obr. 7.17. Sádrová 
forma i vytvářecí hlava se přitom otáčejí souhlasně, ale s rozdílnými otáčkami. 
Vytvářecí hlava se přibližuje v  procesu tvarování k formě (při vytváření talířů se 
naklápí) a vyvolané tečné napětí vede k přetvoření hmoty do tvaru výrobku, přičemž 
přebytečná hmota je odříznuta a padá do odpadu. 
Syrový výrobek má při vlhkosti vytvářecí hmoty (w = 23 - 25%) tak malou pevnost, že 
v tomto stavu nelze bez zpevnění výrobek oddělit od formy. Výrobek s formou 
prochází  sušárnou  do kožovitého   stavu  (obr. 7.18.), kde  je   vysušen  na vlhkost 
w = 16% a poté je sejmut z formy a vložen manipulátorem s podtlakovou úchopnou 
hlavicí  do  druhé  sušárny „do  bílého  stavu“ a  vysušen  na  rovnovážnou   vlhkost 
w = 1 – 2 %. Pro úsporu místa mohou být do sušárny do bílého stavu zakládány 
talíře na sebe a transportovány ve stohu.  
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 Vysušené a regenerované sádrové formy se vracejí vnějším dopravníkem 
s krokovým pohybem. Na formu je nejprve založen plátek hmoty a forma je následně 
vložena do tvarovacího stroje, kde proběhne tvarovací cyklus. Manipulace probíhá 
automaticky dvouramenným manipulátorem – zakladačem, jehož chapadly je 
uchopena a vyzdvižena forma v pracovní pozici a forma s plátkem na dopravníku 
současně a následuje pootočení o 180°, pokles do původní úrovně a otevření 
chapadel. Vždy následuje krok dopravníku a příčná manipulace s formami. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7.17.: Princip vytváření točením odvalovacím vytvářecím nástrojem 

Obr. 7.18.: Výrobní linka na výrobu talířů točením 
 Nutnost sušení výrobků a náročnost manipulace spojená s možností 
deformací výrobků na jedné straně, doba pracovního cyklu podřízená reologickým 
vlastnostem hmoty a tím omezená produktivita si vyžádaly inovaci výrobního postupu 
vyššího řádu, kdy technologie plastického vytváření byla nahrazena speciálním , tzv. 
izostatickým lisováním. 
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Princip izostatického lisování patentoval v roce 1913 H. D. Maden v USA, 

spočívá ve všesměrném (hydrostatickém) stlačování suchého keramického prášku 
uzavřeného v pružné pryžové formě vysokým tlakem až 400 MPa a tím dojde 
k vytvoření poměrně pevného, hutného střepu s rovnoměrným rozdělením 
pórovitosti. Tento geniální princip našel praktické uplatnění až v 60. letech 
v souvislosti s výrobou keramických tvarovek pro kosmický výzkum a následně 
v modifikované podobě při výrobě izolátorů zapalovacích svíček. 

Automatická výroba talířů izostatickým lisováním ze suchého granulátu byla 
nejprve patentována pro vertikální způsob německou firmou Dorst s obtížným 
plněním otevřené formy a zlom přinesl patentovaný dosud nejmodernější výrobní 
způsob, uplatňující princip izostatického lisování s plněním uzavřené formy (obr. 
7.19.), který je s úspěchem provozně aplikován na jednopozicových, popřípadě 
častěji na dvoupozicových lisech (obr. 7.20.). 

Tvarovací nástroj, který je v interakci s keramickou hmotou je sestaven ze 
dvou částí, jednak nepohyblivá tuhá (kovová, popř. s reliefním plastovým obložením) 
část (1) vytváří vrchní plochu talíře a jednak membrána (5), což je pružná část 
ukotvená do pohyblivého rámu (2), která dovoluje axiální deformace a vytváří dno 
talíře.  

Tvarovací hmota je vyrobena rozprachovým sušením a má granulomerii 
podobnou jako instantní káva s velmi dobrými tokovými parametry. Granulát (6) 
vytéká v prví fázi tvarovacího procesu do dutiny v uzavřené formě, která je jím v 
mžiku rovnoměrně a úplně zaplněna. Naplněná forma je oddělena od násypky (4) 
vysunutím hradítka (3). Následně je přes otvory (7) přivedena pod membránu tlaková 
kapalina pod tlakem 60 – 120 MPa a axiální deformací membrány dojde k stlačení 
prášku a jeho zhutnění (8). Při následné řízené dekompresi využívá stlačený vzduch 
ve střepu otevřené pórovitosti k bezdefektnímu úniku do prostoru mezi membránu a 
střep. Po otevření formy je dvojice výlisků šetrně skluzem a výstupním dopravníkem 
přesunuta k začišťovacímu karuselu, manipulátorem přeložena na karusel a 
následně po kontrole přesunuta do glazovací linky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7.19.: Princip izostatického lisování talířů 
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Obr. 7.20.: Linka pro izostatické lisování talířů s dvoupozicovým lisem 
 
V oblasti sklářských a keramických strojů nachází uplatnění moderní tvůrčí 

přístupy v řešení konstrukcí speciálních strojů a nástrojů, matematické modelování a 
počítačové simulace procesů tvarování skla, chlazení a optimalizace sklářských 
forem a razníků vč. systémů automatizované výroby (robotizovaná manipulace, 
konstrukce speciálních úchopných hlavic s aplikací pneumatických pohonů a pod.).  
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7.3   Textilní stroje, jejich konstrukční principy a uplatnění textilních 
        materiálů v konstrukční praxi 
 

Neodmyslitelnou potřebou člověka odpradávna jsou výrobky z textilních 
vláken. Z počátku zabezpečovaly osobní potřeby člověka. V poslední době využití 
textilních materiálů stále více proniká do technického využití a slouží též přímo jako 
konstrukční materiály např. při výrobě kompozitů s ohledem na vysokou pevnost a 
nízkou hmotnost nebo pro chemickou odolnost, vysokou tažnost či značnou 
žáruvzdornost. 

Podle původu se rozdělují vlákna na přírodní a chemická, uvedená ve 
zkráceném přehledu (obr. 7.21.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
Obr. 7.21.: Rozdělení vláken 
 
7.3.1 Přádelnické stroje 

Přádelna je prvním stupněm textilní výroby, kde se vyrábějí délkové textilie 
různých struktur - příze. Příze je možné vypřádat z různých vlákenných materiálů, 
přírodních, chemických nebo jejich směsí. Druhu zpracovávaného materiálu 
odpovídá strojní vybavení přádelen. Vlákennou surovinu není možné zpracovat 
v jedné technologické operaci, jednotlivé operace se musí ale provádět postupně, 
během různých spřádacích procesů. 

Pro počáteční rozvolnění slisované masy vláken na jednotlivé chomáčky 
vláken se používají automatické rozvolňovací stroje. Další rozvolňování probíhá na 
čechracích strojích, které pomocí otáčení čechracích orgánů, soustav roštů a roštnic, 
umožní načechrání vlákenného materiálu a současné uvolňování nečistot 
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obsažených ve vlákenné surovině. Podle použitého typu stroje se jedná o čechraní 
ve volném nebo sevřeném stavu. Pro zajištění požadovaných vlastností vypředené 
příze je nutné vlákna co nejvíce navzájem promísit. Mísení vláken probíhá v průběhu 
celé přípravy pro předení. K intenzivnímu mísení vláken se používají speciální mísicí 
zařízení a agregáty. 

Další proces rozvlákňování je zajišťován na mykacích strojích. Úkolem mykání 
je vyrobit co nejstejnoměrnější pavučinu, resp. pramen (mykanec). Na mykacích 
strojích probíhá více procesů souběžně. Jedná se o jemné rozvolňování, čištění, 
ojednocování, promísení, urovnávání vláken do podélného směru a vytvoření 
rovnoměrné vlákenné vrstvy – pavučiny. Ta je příliš jemná pro další manipulaci, a 
proto je shrnována a lisována do délkové textilie – pramene. Používají se dva typy 
mykacích strojů: pro materiály bavlnářského typu víčkové mykací stroje obr. 7.22. 
(pracovní orgány víčka a hlavní buben), pro materiály vlnařského typu válcové 
mykací stroje (pracovní orgány válce a hlavní buben). Všechny pracovní orgány 
mykacího stroje, tedy válce, bubny a víčka jsou opatřeny speciálními potahy 
(drátkové, pilkové), které umožňují vlastní mykací proces a přímo působí na vlákenný 
materiál. 

Po technologické operaci mykání následuje ve většině případů proces družení 
a protahování, který je zajišťován na různých typech protahovacích strojů. Účelem 
družení a protahování pramenů je zlepšení jejich stejnoměrnosti, struktury, orientace 
vláken v pramenech, napřimování vláken v pramenech a ztenčení pramenů. Tento 
proces probíhá vlivem různých rychlostí pracovních orgánů protahovacích strojů, 
kterými jsou buď válečky nebo hřebeny. Podle toho se rozlišují protahovací ústrojí na 
válečková a hřebenová. Důležitým požadavkem na protahovací stroje je zlepšení a 
zajištění stejnoměrnosti protažených pramenů a paralelizace vláken. Toho se 
dociluje jednak družením předkládaných pramenů, jednak zařazením strojů 
s automatickou regulací hmotnosti pramene. Regulátory vyrovnávající 
nestejnoměrnost pramene pracují na různých principech snímání hmotnosti 
pramene: mechanickém, pneumatickém, kapacitním aj. 

Další technologickou operací je předpřádání, které zahrnuje následující 
postupné procesy: ztenčení (zjemnění) vlákenného útvaru (pramene průtahem, 
pavučiny dělením), zpevnění ztenčeného vlákenného útvaru (zákrutem, 
zaoblováním) a navinutí vzniklého přástu do vhodného tvaru návinu. Při výrobě 
mykané vlněné příze se dělení pavučiny a zaoblení jednotlivých proužků pavučiny a 
jejich navinutí na přástové cívky provádí na přástovém řemínkovém rozdělovači. 

Obr. 7.22.: Víčkový mykací stroj 
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Výroba přástu průtahem a následným zpevněním pomocí zákrutu probíhá na 
předpřádacím křídlovém stroji. 

Proces výroby příze se završuje na dopřádacích strojích. Nejčastěji se 
používají prstencové a bezvřetenové rotorové stroje. Dopřádání je proces při kterém 
je délkový vlákenný útvar (přást) dále zjemněn (protažen), zpevněn trvalým zákrutem 
a navinut na přízové těleso vhodného tvaru (potáč, válcová křížová cívka). 
K vytvoření trvalého zákrutu na vlákenném produktu je potřeba tří základních orgánů: 
podávací ústrojí, zákrutové ústrojí a odváděcí ústrojí. Trvalý zákrut na přízi vzniká 
mezi dvěma sevřenými místy v případě, že krutné a navíjecí ústrojí rotuje společně 
kolem osy vlákenného produktu. Tento princip je uplatňován na klasickém 
dopřádacím prstencovém stroji obr. 7.23. U rotorových dopřádacích strojů obr. 7.24. 
je uplatněn princip předení s volným koncem, kdy mezi podávacím a krutným 
ústrojím jsou přerušeny mezivlákenné kontakty. Rotorový dopřádací stroj byl vyvinut 
v Československu a jeho princip byl chráněn řadou původních patentů. 

Obr. 7.23.: Prstencový dopřádací stroj  Obr. 7.24.:  Rotorový dopřádací stroj 
 
7.3.2 Přípravárenské stroje 

Přípravárenské stroje připravují jednoduché příze dodané na potáčích a 
křížových cívkách z přádelny k výrobě plošných textilií, tkanin a pletenin. 

I.  Automatické křížem soukací stroje jsou určeny pro soukání (převíjení) 
cívek ze staplových přízí,  převážně z potáčů na kuželové cívky s křížovým návinem. 
Navinuté cívky mají potom z hlediska dalšího zpracování lepší vlastnosti, zejména: 

��bezporuchové odvíjení vzhledem k nové  formě a kvalitě návinu; 
��velké náviny, zabezpečující méně časté výměny cívek při jejich dalším 

zpracování; 
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��zkvalitnění příze, které je dosaženo jejím čištěním, tj. vystřihováním silných 
a slabých míst, uzlů a navazováním uzlovači – splicerami, které 
zabezpečují bezuzlové spojení přízí. Místo spoje je jenom o 20 % zesíleno 
vzhledem k průměru příze. 

Křízem soukacích strojů je celá řada a liší se způsobem a stupněm automatizace 
celého procesu navíjení včetně automatické výměny cívek a tvarem návinu cívky. 

II.  Skací stroje zabezpečují seskání více jednoduchých přízí. Skací stroje 
jsou prstencové, kde na jednu otáčku vřetene získáme jeden zákrut, a dvojzákrutové, 
kde na jednu otáčku vřetene získáme dva zákruty. Po skaní na prstencových skacích 
strojích je výsledná cívka potáč a ta je třeba ještě převinout na křížem soukacích 
strojích. 

III.  Sdružovací stroje jsou určeny jenom k družení dvou a více přízí a jejich 
navíjení na jednu křížem soukanou cívku. Ta může být dána do dvouzákrutového 
skacího stroje, kde se družené přízi udělí zákrut. 

IV.  Stroje pro výrobu efektních přízí jsou konstruovány pro výrobu přízí 
s povrchovým efektem. Principiálně vycházejí z prstencových skacích strojů, kde se 
seskávají dvě příze, přičemž jedna z nich je např. pravidelně navrženým 
mechanismem přidržována, čímž se ta druhá kolem ní obtáčí a tak se dosahuje 
cíleného efektu. 

V.  Opalovací stroje zkvalitňují staplové příze tím, že v průběhu převíjení se 
na přízi opalují odstávající vlákna a příze je hladší. Opalování se realizuje plynovými 
hořáky. 

VI.  Pařicí stroje: příze po předení a skaní mívají velikou smyčkovitost, což 
bývá na závadu při dalším zpracování. Tato smyčkovitost se odstraňuje působením 
tepla a vlhka v tzv. pařácích, což jsou velké kotle, kde se na vozících nebo 
přepravkách navezou cívky s přízí. Po uzavření kotle zde po určitou dobu působí 
pára o předepsané teplotě. Tím se zákrut na přízi tzv. „umrtví“ a příze nesmyčkuje. 

VII.  Snovací stroje zabezpečují přípravu osnovy ke tkacímu stroji, tj. navíjení 
osnovních nití na osnovní vál. Osnovní nitě jsou na osnovní vál odvíjeny z cívek, 
které jsou umístěny na cívečnici, která tvoří součást snovacího stroje. 
Vzhledem k tomu, že tkanina běžné šíře má v osnově příliš mnoho nití, není možné 
navinout osnovní vál s plným počtem nití přímo, protože cívečnice s tak velkým 
počtem cívek by mohla mít délku kolem 100 m.  Z toho důvodu rozdělujeme snovací 
stroje na : 

a) snovací stroje pro navíjení osnovních nití v plné šíři a částečné hustotě – tzv 
anglické – nepřímé, tj. navineme více válů (6 – 10) v plné šíři, ale částečné 
hustotě, které jsou potom současně převinuty na jeden osnovní vál, čímž 
dostaneme požadovaný osnovní vál v plné šíři a plné hustotě (obr. 7.25.) 

b) snovací stroje pro navíjení osnovních nití v částečné šíři a plné hustotě, tzv. 
saské – nepřímé, při němž se navíjí pás nití v částečné šíři a plné hustotě 
víckrát vedle sebe, až se získá návin v plné šíři a plné hustotě. Nitě se navíjejí 
na buben, který je na jedné straně opatřen kuželem z toho důvodu, aby pásy 
nití, které se navíjejí, se měly o co opřít a nespadávaly. Snovací vál se pak 
ještě musí  celý  převinout  na  přírubový  vál  k  tkacímu  stroji  s  rovnými čely  
(obr. 7.26.). 
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 VIII. Stroje pro úpravu osnovy zabezpečují přípravu osnovních nití pro 
proces tkaní šlichtováním. Šlichtováním nanášíme na nitě šlicht. prostředek, který 
přilepí odstávající vlákna k niti, zabezpečí ochrannou vrstvu na niti, čímž se nitě 
zpevní a snižuje se jejich součinitel tření a tím se zvyšuje tzv. setkatelnost. 
V průběhu šlichtování můžeme osnovu nabarvit nebo na ni nanést vrstvu vosku – tzv. 
„hlazení osnov“. 
 IX. Naváděcí a navazovací stroje Naváděcí stroje zabezpečují navádění 
osnovy do brda tkacího stroje mimo tkací stroj. Navazovací stroje navazují osnovní 
nitě buď na tkacím stroji nebo mimo tkací stroj. Pracují automaticky.   

Obr. 7.25.: Navíjení osnovních nití v plné šíři a částečné hustotě 
 
 

Obr. 7.26.: Navíjení osnovních nití v částečné šíři a plné hustotě 
 
 
 
7.3.3 Základní způsoby strojní výroby plošného textilního útvaru 

Pro zpracování textilních materiálů, které jsou ve formě vláken nebo nití 
(hedvábí, přízí) se využívá třech základních technologií pro získání plošného 
textilního útvaru s potřebnými mechanicko-fyzikálními vlastnostmi. Je to nejstarší 
technologie tkalcovská, technologie pletařská a novější  technologie netkaných 
textilií, kde se ke spojení vláken či nití využívá pletařských osnovních vazeb 
(proplétané textilie) nebo spojení vláken pojidly či natavením (pojené textilie). 
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Tkací stroje 
Tkaním rozumíme výrobu plošných textilií kolmým provázáním osnovních a 

útkových nití podle obr. 7.27. 
Základní pojmy z technologie tkaní : 

tkanina – plošná textilie vytvořená zpravidla vzájemným provázáním osnovních a 
útkových nití  

osnova –  soustava podélných nití odvíjených z osnovního válu 
útek –     nit   kolmá k  osnovním zanášená  člunkem,  skřipcem,  jehlou, vzduchem 

nebo vodou 
vazba tkaniny – způsob vzájemného provázání  
osnovní vazný bod – bod překřížení útkové a osnovní nitě, osnovní nit leží na 

útkové 
útkový vazný bod – útek leží v místě překřížení na osnovní niti 
střída vazby – taková část vazby, která se v celé ploše tkaniny pravidelně opakuje 

(velikost je dána počtem osnovních vazných bodů krát počet útkových 
vazných bodů). 

Vazba tkaniny vytváří nejen vlastní tkaninu, ale dodává jí základní vlastnosti. 
Základní vazby jsou : 

a)  plátnová  (obr. 7.27.) 
b)  keprová 
c)  atlasová 

a celá řada vazeb odvozených 
(např. rypsy, panama, kanava – 
kepry zesílené, víceřádkové, 
hrotové, křížové, lomené, vlnité a 
atlasy nepravidelné, snížené, 
zesílené, stínové a žakárové pro 
výrobu barevných vzorů). 
 
Princip výroby tkanin: výroba 
tkanin probíhá na tkacích strojích. 
Princip tkacího stroje a vzniku 
tkaniny jsou schematicky 
znázorněny na obr. 7.27. a 7.28. 
Osnova je navinuta na osnovním 
válu 1, ze kterého se odvíjí přes 
osnovní svůrku 6 do tkací roviny. Pořadí a rozdělení osnovních nití udržují křížové 
činky 7. Osnovní nitě jsou navedeny jednotlivě mezi nitěnky, které jsou upevněny 
v rámu a tvoří společně list 4. Soustava všech listů se nazývá brdo. Funkcí brda je 
vytvářet klínový prostor (prošlup), do kterého je zanášen útek 13. Paprsek 8 udržuje 
osnovní nitě v požadovaném rozestupu a zajišťuje stejnoměrnou hustotu osnovních 
nití. Po prohození útku do prošlupu se pohybuje paprsek spolu s bidlenem směrem 
ke tkanině a přirazí útek ke tkanině. V době přírazu útku se prošlup uzavírá a začíná 
se tvořit nový prošlup pro další útek. Postupně vznikající tkanina je odváděna z tkací 
roviny přes prsník 9 drsným válcem 10 a navíjí se na zbožový vál 11. Odvíjení 
osnovy i navíjení tkaniny je řízené osnovním resp. zbožovým regulátorem. 

        Obr. 7.27 Plátnová vazba 
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Pro vytváření prošlupu se používají nejčastěji prošlupní zařízení vačkové  (pro 
jednodušší vazby, max. do 12 listů v brdu). Pro vytvoření složitějších vazeb a vzorů 
se používají listové stroje, které ovládají až 41 listů v brdu. Každý list je ovládán 
samostatným mechanismem a je řízen pomocí děrných karet, u moderních strojů se 
používá řízení elektronického. Pro výrobu tkanin s velkými vazebními vzory (např. 
koberce, damašky, brokáty) se používají žakárské stroje, kde jsou pomocí děrných 
karet nebo elektronicky řízeny jednotlivé osnovní nitě. 

                     Obr 7.28.:  Princip výroby tkaniny 
 
Mezi nejdůležitější části tkacích strojů patří ústrojí k prohozu útku. Podle 

použitého prohozního ústrojí se dělí jednoprošlupní tkací stroje na 
��člunkové (ruční, mechanické, automatické) 
��skřipcové (s prohozem z jedné nebo z obou stran) 
��tryskové (vodní, vzduchové) 
��jehlové (jednostranné nebo oboustranné zanášení) 
Člunkové tkací stroje používají k prohozu útku člunek (obr. 7.27.). V 

současné době se přestávají vyrábět.  
Skřipcové tkací stroje připomínají stroje člunkové, kde člunek je nahrazen 

podstatně menším skřipcem. Od člunkových se liší především tím, že skřipec nenese 
zásobu útkové nitě, nýbrž pomocí kleštin útek zachytí a zanese do prošlupu.  

Tryskové tkací stroje jsou velmi rozšířené, především pneumatické, kde je 
útek do prošlupu zanášen proudem vzduchu resp. vody (obr. 7.29.). Obr. 7.29.a) 
ukazuje zanášení útku pomocí konfuzoru, obr. 7.29.b) použitím profilového paprsku a 
přifukovacích trysek. Princip tryskového tkaní včetně použití konfuzoru je 
československým vynálezem, který byl zpracován v libereckém Výzkumném ústavu 
textilních strojů. 
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 Jehlové tkací stroje zanáší útek do osnovy pomocí tuhých nebo ohebných 
jehel. Spolu s tryskovými tkacími stroji zajišťují převážnou většinu dnes vyráběných 
tkanin. 

V současné době se využívá též víceprošlupních tkacích strojů, na nichž 
dochází k současnému zanášení více útků do osnovy. Mají vysoký výkon, používá se 
jich zatím jen omezeně (pouze pro plátnovou vazbu). 

Pletařské stroje  
Pletařské stroje mají specifickou techniku provázání nití pro vznik textilie 

zvané pletenina. Nitě jsou vzájemně spojeny pomocí zátažných či osnovních vazeb, 
pomocí kliček, smyček, oček a pod. Význačnou vlastností pleteniny je její tažnost a 
objemnost. Její využití je nezastupitelné v oblasti svrchního ošacení, prádla, 
punčochových výrobků, záclon, potahových a technických textilií. 

Pletařské stroje lze v podstatě rozdělit na stroje zátažné a osnovní. Při výrobě 
zátažných pletenin lze řádek tvořit z jedné nitě, u osnovních je řádek tvořen 
soustavou nití (osnovou) – viz obr. 7.30  a), b). Podle tvaru lůžek rozdělujeme 
zátažné stroje na ploché pletací stroje a okrouhlé pletací stroje. U plochých strojů 
jsou jehly uspořádány vedle sebe v plochém lůžku, u okrouhlých do kruhu na obvodu 
talíře nebo válce. Princip tvorby očka na jazýčkové jehle je patrný z obr. 7.31.  Zdvih 
jehel je odvozen od zámků (klínů). Pro vzorování jsou jehly voleny do činnosti zámků  
mechanicky nebo dnes elektronicky s četností až 1000 Hz, tj. při průchodu 1000 jehel 
za vteřinu pod voličem. Schematický řez okrouhlým pletacím strojem je na obr. 7.32. 
Dnes existují pletací stroje plně automatické s mechanickým či elektronickým 
řízením.  Např. punčochové stroje vyrobí za 1 min. kompletní ponožku. 

Osnovní stroje se dělí na osnovní stávky, rašly a galonové stávky. U 
osnovních strojů jsou zpracovávané nitě předkládány ve formě osnovních cívek nebo 
válů, ze kterých stroj vytváří pleteninu některou z osnovních vazeb. Princip tvorby 
očka na osnovním stávku je patrný z obr. 7.33. 

 
Obr. 7.29.: Princip tvorby tkaniny na tkacích strojích tryskových   

a) b)
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Obr. 7.30. a): pletenina zátažná    Obr.7.30. b): pletenina osnovní 

a-základní poloha, b-první chytová poloha, c- uzavírací poloha, 
d-druhá chytová poloha a kladení nitě, e-nanášecí poloha, f-zatahovací poloha 

Obr. 7.31.: Tvorba očka zátažné pleteniny 

Obr. 7.32.:  Schéma okrouhlého pletacího stroje 
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Obr. 7.33.:  Tvorba očka na drážkových jehlách 
 
Upravárenské a zušlechťovací stroje 

Textilie či regulérní výrobky zhotovené tkaním, pletením nebo technologií 
výroby netkaných textilií je ve všech případech nutné podrobit některým z 
úpravárenských či zušlechťovacích procesů, aby textilní výrobek obdržel příslušný 
tvar a vzhled, jakost, optimální mechanicko-fyzikální vlastnosti a pod. a to s ohledem 
na použitý textilní materiál a technologii výroby textilie. V souhrnu jde o řadu 
kombinací, pro které existují příslušná strojní zařízení. 
Základní typy upravárenských a zušlechťovacích strojů : 
��Požehovací stroje – odstranění volných odstávajících vláken z povrchu výrobku 
��Odšlichtovací stroje – odstranění šlichty 
��Prací stroje – odstranění nečistot 
��Bělící stroje – vybělení materiálu, též pro barvení a tisk 
��Odvodňovací stroje – odstranění vlhkosti mechanickým způsobem 
��Sušicí stroj – odstranění vlhkosti vázané na strukturu vlákna 
��Barvicí stroje – barvení textilie na požadovaný odstín 
��Tiskací stroje – místní vícebarevné vybarvení textilie podle opakovaného vzoru 
��Fixační stroje – zajištění, zafixování příslušného tvaru textilie 
��Lisovací a kalandrovací stroje – dosažení specifického povrchu textilie 
��Postřihovací stroje – dosažení rovnoměrné výšky vlasu nebo jeho úplné 

odstranění 
��Počesávací stroje – vyčesání vlasu z textilie 
��Kartáčovací stroje – orientace vlasu textilie a jeho rozvíření 
��Sanforizační stroje – zajištění maximálního vysrážení textilie 
��Plsticí stroje – dosažení zaplstění vláken     
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Pro představu jsou uvedena schémata dvou zušlechťovacích strojů (obr. 7.34. 
a 7.35.) 

Obr. 7.34.: Schéma válcového tiskacího stroje fy Brückner 
 
 

Obr. 7.35.: Schéma barvicího aparátu na barvení volného materiálu 
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7.3.4. Oděvní stroje 
Oděvní stroje zabezpečují produktivní výrobu oděvů, které vznikají dělením 

textílie, jejím spojováním a tvarováním. V oblasti oděvní výroby byla např. výpočetní 
technika pro tvorbu střihů, jejich efektivní rozmisťování na látce a programové 
vyřezávání dílů využita dřív než ve strojírenství pro řízení NC strojů. 

Mezi základní oděvní stroje patří šicí stroje. Šicí stroje rozdělujeme z různých 
hledisek a je jich celá řada. Jedno z hlavních technických rozdělení je rozdělení dle 
tvorby stehu, na : 

a)  šicí stroje se stehem vázaným  šijí minimálně se dvěma nitěmi. Spodní 
nit je navinuta na malé přírubové cívečce a vkládá se do chapače ve 
spodní části šicího stroje. Vrchní nit se odvíjí z cívky a pomocí 
mechanismů šicího stroje a jehly je zanesena přes šicí materiál k chapači, 
který ji zachytí a obtáhne kolem spodní cívky, čímž se „uváže“ steh. 
Výhodou vázaného stehu je jeho pevnost, malá tažnost a neparatelnost. 
Nevýhodou je nutnost výměny – cívky se spodní nití při jejím vyprázdnění, 
což při výkonu šicího stroje např. 5000 stehů/min je dosti časté. (Obr. 
7.36.) 

Obr. 7.36.: Dvounitný vázaný steh 
 
 

b) šicí stroje se stehem řetízkovým – overlock  šijí s 1 a více nitěmi. 
Průmyslové šicí stroje s řetízkovým stehem, tzv. overlock bývá převážně 3- 
až 5- nitný. Stehy se tvoří tzv. kličkovači. Tyto stehy jsou pružné, proto se 
hodí na oděvní výrobky z pleteného zboží. (Obr. 7.37.) 
Overlocky bývají vybaveny tzv. ořezem – nůžkami, které šitý materiál 
současně odstřihují a šitím tzv. obnitkovacím stehem začišťují. Samotný 
jednonitný řetízkový steh má nevýhodu, že je lehko paratelný. 

 

Obr. 7.37.: Dvounitný řetízkový steh 
 
 


