
2.7  Vrhače 
 

Vrhače sú zariadenia, ktoré svojimi funkčnými časťami udeľujú časticiam 
dopravovaného materiálu kinetickú energiu, ktorú tieto častice využívajú na svoje 
premiestnenie na miesto určenia. 

Tieto dopravné zariadenia sa používajú na dopravu  materiálov vo zvislom smere. 
Vrhače spôsobujú čiastočné mechanické poškodenie dopravovaného materiálu. Je to 
spôsobené tým, že časticiam dopravovaného materiálu udeľujú kinetickú energiu lopatkami 
uchytenými na vrhacom kolese.  
 Dopravník pozostáva z vkladacieho zariadenia, lopatkového vrhacieho kolesa, 
krycieho bubna, a dopravného potrubia (obr. 3.1). Vo vkladacej časti sa na podávanie 
materiálu ku vrhaciemu kolesu najčastejšie používa závitovka.  
 Pri zanedbaní aerodynamických vplyvov platí pre maximálnu dopravnú výšku : 
 

 
g

vh
.2

2

=     , m        (2.60) 

   
kde : v - rýchlosť častice pri opúšťaní vrhacieho kolesa,  m/s 
  
 Ak pri značnom zjednodušení skutočnosti budeme predpokladať, že rýchlosť častice 
opúšťajúcej lopatku vrhača sa rovná obvodovej rýchlosti lopatky, potom 
 
 nrrv ..2.. πω ==   , m/s       (2.61) 
 
kde: r  - polomer vrhacieho kolesa, m 
 n  - otáčky vrhacieho kolesa, 1/s 

   
 
 
 
 
 

 
Obr. 2.36 Schéma vrhača 

                        1- vrhacie koleso,  
            2 - žľab podávacej  
                 závitovky,  
            3 - podávacia 
                 závitovka 
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2.8  Vibračné dopravníky  
 

Vibračné dopravné zariadenia svojimi funkčnými časťami udeľujú tiež, podobne ako 
vrhače, časticiam dopravovaného materiálu kinetickú energiu, ktorú tieto využívajú na svoje 
premiestnenie. 

Vibračné dopravníky sa používajú hlavne na medzioperačnú dopravu sypkých 
nelepivých a menších kusových materiálov. Môžu plniť aj funkciu podávacích zariadení 
využívaných na transport materiálu zo zásobníkov do výrobných zariadení. Dlhšie dopravné 
trasy je možné vytvoriť radením viacerých jednotlivých dopravníkov za sebou.  

Vibračný dopravník sa skladá z dopravného žľabu, nosnej konštrukcie a pohonu 
s mechanizmom, ktorý spôsobuje vibračný pohyb žľabu. Namiesto žľabu môže byť použitá aj 
rúra. Žľaby môžu byť vybavené aj systémom pozdĺžnych vnútorných prepážok, ktoré 
umožňujú paralelnú dopravu rôznych materiálov. Na nosnej konštrukcii bývajú dopravné 
žľaby uložené na valčekových, alebo guľôčkových podvozkoch, listových pružinách, 
výkyvných pákach, prípadne môžu byť zavesené na výkyvných závesoch.  

Výhodami vibračných dopravníkov sú jednoduchá konštrukcia a možnosť dopravovať 
materiál s teplotou až do 500 °C.  

Nevýhodami sú väčšia merná spotreba energie, poškodzovanie krehkých materiálov 
pôsobením kmitov, hlučnejšia prevádzka a potreba účinného tlmenia prenosu kmitov do 
okolia. 

Podľa spôsobu pohybu dopravného žľabu a z neho vyplývajúceho princípu prenosu 
mechanickej energie dopravníka na dopravovaný materiál je možné vibračné dopravníky 
rozdeliť na:  
• pohyblivé dopravné žľaby, 
• a natriasadlá. 

 
Zdrojom vibračného pohybu môže byť: 

• centrický (symetrický) kľukový mechanizmus, 
• excentrický (nesymetrický) kľukový mechanizmus, 
• mechanizmus s vačkou, 
• mechanické vibračné zariadenie (s rotujúcimi nevyváženými hmotami), 
• elektromagnetické  vibračné zariadenie. 
 
Kľukové mechanizmy  

Kľukový mechanizmus slúži na premenu priamočiareho vratného pohybu na pohyb 
rotačný a naopak.  

Úplný kľukový mechanizmus tvoria (obr. 2.37):  
• kľukový hriadeľ (vykonáva rotačný pohyb), 
• ojnica (spája kľukový hriadeľ s piestnou tyčou alebo priamo s piestom),  
• križiak s piestnou tyčou (vykonáva priamočiary vratný pohyb), 
• piest (vykonáva priamočiary vratný pohyb). 

 
Križiak je súčasť úplného kľukového mechanizmu. Je to kĺbové spojenie ojnice 

s piestnou tyčou, ktoré je posuvne uložené vo vedení, ktorého os je totožná s osou pohybu 
piesta. 

Podľa konštrukcie kľukové mechanizmy môžu byť: 
• úplné, 
• skrátené. 
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Pre rýchlobežné stroje sa používa skrátený kľukový mechanizmus, ktorý neobsahuje 
križiak ani piestnu tyč a časť  vykonávajúca priamočiary vratný pohyb (piest) je spojená 
priamo s ojnicou. 

Podľa geometrického riešenia sa kľukové mechanizmy rozdeľujú na: 
• centrické         - os pohybu piesta prechádza stredom otáčania  
               kľukového hriadeľa. Sú používané najčastejšie. 
• excentrické         - os pohybu piesta neprechádza stredom otáčania kľukového  
                                            hriadeľa. Takéto mechanizmy majú iný priebeh zrýchlení  
                                            a rýchlostí piesta pri pohybe vpred a vzad. 
• s vedľajšou ojnicou   - ide o zložený mechanizmus, pri ktorom je k hlavnému  
             mechanizmu (zvyčajne centrickému) pridaná ďalšia ojnica  
               v bode posunutom od bodu  uchytenia hlavnej ojnice. Bod   
               uchytenia vedľajšej ojnice vykonáva pohyb po krivke podobnej    
               elipse. Používajú sa vo vidlicových, alebo hviezdicových   
                motoroch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2.37  Schémy kľukových     
                  mechanizmov  
                  a - úplný kľukový   
                  centrický mechaniz-                      
                  mus (s križiakom), 
                  b - skrátený kľukový  
                  mechanizmus, 
                  c - excentrický kľukový  
                  mechanizmus, 
                  d - kľukový     
                  mechanizmus  
                  s hlavnou a vedľajšou  
                  ojnicou. 
                  e – excentricita, 
       1 – kľukový hriadeľ,  

      2 – ojnica, 
      3 – križiak, 
      4 – piestna tyč 
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Centrický kľukový mechanizmus

V prípade centrického kľukového mechanizmu (obr. 2.37) platí, že: 
 
 βα sin.sin. lr =         (2.62) 
 
Poloha piestneho čapu, v závislosti od pootočenia kľukového hriadeľa (obr. 2.38), sa 

dá vypočítať podľa vzťahu: 
 

)cos.cos.( αβ rllrs +−+=   , m      (2.63) 
 

kde: s   - dráha piestneho čapu meraná od hornej úvrate, m 
r   - polomer kľukového hriadeľa, m 
l   - dĺžka ojnice, m 
α   - uhol natočenia kľukového hriadeľa, ° 
β   - uhol kyvu ojnice, ° 

 
 

Obr. 2.38  Schéma skráteného centrického  
    kľukového mechanizmu  

HÚ - horná úvrať, 
DÚ - dolná úvrať, 
s - vzdialenosť piestneho čapu od HÚ, 
l - dĺžka ojnice, 
r - polomer kľukového hriadeľa. 

 
 

Exentrický kľukový mechanizmus

V prípade excentrického kľukového mechanizmu, za podmienky že: 
 
  e <   , m         (2.64) rl −

platí: 
elr += βα sin.sin.         (2.65) 

 
Poloha piestneho čapu, v závislosti od pootočenia kľukového hriadeľa, sa dá 

u excentrického kľukového mechanizmu vypočítať podľa vzťahu:  
 

)cos(.)cos(.)( 22
HH rlelrs αααβ −−−−−+=   , m   (2.65) 

 
kde: s   - dráha piestneho čapu, m 

r  - polomer kľukového hriadeľa, m 
l  - dĺžka ojnice, m 
e  - excentricita mechanizmu, m 
β  - uhol kyvu ojnice, ° 
α   - uhol natočenia kľukového hriadeľa, ° 
αH  - uhol natočenia kľukového hriadeľa, pri polohe piesta v hornej úvrati, ° 
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Pre výpočet uhla natočenia kľukového hriadeľa excentrického kľukového mechanizmu 
pri polohe piesta v hornej úvrati αH platí vzťah: 

 

rl
e

H +
=αsin          (2.66) 

 
 
2.6.2.1  Pohyblivé dopravné žľaby 
 

Pohyblivé dopravné žľaby sa vyznačujú konštantným tlakom dopravovaného 
materiálu na podložku, ktorou je v tomto prípade dopravný žľab. Žľab vykonáva vo svojej  
pozdĺžnej osi priamočiary vratný pohyb. Kinetickú energiu získava dopravovaný materiál pri 
pohybe žľabu vplyvom trenia medzi materiálom a žľabom. Pohyb žľabu vpred, v smere 
dopravy materiálu, sa uskutočňuje s menším zrýchlením, pri ktorom je dopravovaný materiál 
povrchom dopravného žľabu vplyvom trenia unášaný. Pohyb dopravného žľabu dozadu sa 
uskutočňuje s väčším zrýchlením, pri ktorom častice materiálu vplyvom zotrvačnej sily 
prekĺznu po povrchu žľabu smerom dopredu, ku výpadu z dopravníka. Tento dej sa opakuje 
a materiál sa takýmto spôsobom po povrchu dopravného žľabu postupne posúva až k výpadu 
z dopravníka. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2.39  Schéma pohyblivého žľabu. 
 
Priamočiary vratný pohyb žľabu, s rozličným zrýchlením žľabu pri posune vpred 

a vzad, spôsobuje nesymetrický kľukový mechanizmus.  
Žľab dopravníka s priamočiarym vratným pohybom sa ukladá na guľôčkový alebo 

valčekový podvozok.  
 
 

2.6.2.2  Natriasadlá  
 

Žľab natriasadiel vykonáva kývavý vratný pohyb, pri ktorom sa tlak dopravovaného 
materiálu na podložku cyklicky mení. Vibračný pohyb  dopravných žľabov natriasadiel môže 
byť spôsobovaný mechanizmom s kľukovým hriadeľom, prípadne mechanickým, alebo 
elektromagnetickým vibrátorom. 

Schéma natriasadla poháňaného mechanizmom s kľukovým hriadeľom je na obr. 2.39. 
Dopravný žľab je uložený výkyvne na oceľových listových pružinách, alebo na výkyvných 
pákach, ktoré sú vyklonené zo zvislého smeru o uhol α = 15° až 20°. 
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Obr. 2.40  Schéma natriasadla s kľukovým pohonom 
 
Vibračný pohyb žľabu spôsobuje mechanizmus s kľukovým hriadeľom. Polomer 

vyosenia kľukového hriadeľa je v porovnaní s dĺžkou ojnice malý. Preto je možné uvažovať, 
že rýchlosť žľabu sa počas jednej otáčky kľukového hriadeľa mení podľa sínusoidy. Podobne 
malé je vyosenie kľukového hriadeľa aj vzhľadom na dĺžku listových pružín, a preto je možné 
považovať pohyb žľabu v smere kolmom na os pružín za približne priamočiary. Zrýchlenie 
žľabu pri pohybe vpred aj vzad je v tomto prípade rovnaké.  

Takto riešený kývavý vratný pohyb dopravného žľabu spôsobuje cyklickú zmenu tlaku 
dopravovaného materiálu na podložku, čiže na dopravný žľab.  

Pri pohybe vpred, v smere dopravy, sa žľab mierne nadvihuje, čo vyvoláva zvýšenie 
tlaku žľabu na materiál, takže ten na povrchu žľabu neprekĺzne dozadu, ale sa posúva spolu so 
žľabom.  

Pri pohybe dozadu sa žľab súčasne dostáva do nižšej polohy, čo zníži tlak materiálu na 
podložku a ten sa preto posunie vplyvom svojej zotrvačnosti vzhľadom na žľab smerom 
dopredu, k výpadu z dopravníka.  

Popísaný spôsob prenosu kinetickej energie žľabu na častice dopravovaného materiálu 
môže za určitých podmienok spôsobovať krátkodobé úplne oddelenie častíc materiálu od 
povrchu žľabu. Ide o malé, rýchlo za sebou nasledujúce, vrhy jednotlivých častíc materiálu 
(tzv. mikrovrhy). 

Vodorovná zložka rýchlosti žľabu pri kľuke v polohe t.ωϕ =  je určená vzťahom: 
 

ϕω sin..1 rv =   , m/s        (2.67) 
pričom: 
 
 n..2πω =   , 1/s        (2.68) 
 
kde: ω - uhlová rýchlosť kľukového hriadeľa, 1/s 
 r  - polomer vyosenia kľuky, m 
 n - otáčky kľukového hriadeľa, 1/s 
  
 Zvislú zložku rýchlosti pre tú istú polohu kľuky určuje vzťah: 
 
 αϕω tgrv .sin..2 =         (2.69) 
 
kde: α  - uhol sklonu listových pružín, ° 
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a z toho zrýchlenie: 
 

 ϕω cos..21
1 r

dt
dva ==  , m/s2       (2.70) 

a 

 αϕω tgr
dt

dva .cos..22
2 ==   , m/s2      (2.71) 

 
 K mikrovrhom dochádza, keď zvislá zložka zrýchlenia je väčšia ako gravitačné 
zrýchlenie. Pre dopravu bez mikrovrhov platí: 

 
α

ω
sin.max r
g

=   , 1/s       (2.72) 

a 

 
π

ω
.2
max

max =n  , 1/s        (2.73) 

 
 Stredná dopravná rýchlosť materiálu vs (okrem mikrovrhu) býva 0,1 až 0,4 m/s 
a vypočíta sa podľa vzťahu: 
 
   , m/s        (2.74) fnrvs ...2=
 
kde: f  - koeficient trenia v pohybe medzi materiálom a žľabom, - 
         
 Výkonnosť dopravníka sa dá vypočítať podľa vzťahu: 
 
   , msV vhBQ ..= 3/s        (2.75) 
 
kde: B -  šírka žľabu, m 
 h -  výška vrstvy materiálu v žľabe, m 
             h = 0,015 až 0,06 m (menšie hodnoty pre menšie častice) 
 
 Väčšiu výkonnosť je možné dosiahnuť zvýšením uhlovej rýchlosti kľukového 
hriadeľa. 
 
 Príkon na pohon vibračných dopravníkov: 
 
 P = Qm . g . (Lv . k ± hd)  , W       (2.76) 
 
kde: Qm  - výkonnosť dopravníka, kg/s 
 Lv    - vodorovný priemet dopravného žľabu, m 
 k     - koeficient celkového odporu, - 
 hd    - dopravná výška, m 
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Tab. 2.4  Technické parametre vibračných dopravníkov 

Vibračný dopravník Parameter 
pohyblivý 
dopravný  
žľab 

natriasadlo 
s kľukovým 
hriadeľom 
bez mikrovrhu 

natriasadlo 
s kľukovým 
hriadeľom 
s mikrovrhom 

natriasadlo 
s vibrátorom 
a mikrovrhom 

Výkonnosť, m3/h 200 200 200 1 000 
dĺžka žľabu, m do 3 000 do 6 000 do 6 000 do 6 000 
sklon, ° ± 25  ±15 ± 10 ± 20 
frekvencia, Hz 3 až 6 5 až 7 5 až 25 10 až 100 
amplitúda, mm 120 až 300 30 až 40  0,05 až 5 0,05 až 5 
koef. celkového 
odporu, - 

1,5 1,35 - - 
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