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Seznam značek a označení 

  šířka péra         

  opravný součinitel zahrnující vliv pohybu zrn                                                   

  jmenovitý průměr šnekovnice      

  vnější průměr trubky hřídele šneku         

  průměr pravého normalizovaného konce šnekového hřídele      

  průměr pravého normalizovaného konce šnekového hřídele      

  vnitřní průměr trubky hřídele šneku         

  modul pružnosti v tahu pro nerez       

  obvodová síla na hřídeli šneku      

  axiální síla v ložisku                

  maximální axiální síla v ložisku při maximálních otáčkách           

  radiální síla v ložisku v levé podpěře      

  radiální síla v ložisku v pravé podpěře     

  jansenova síla         

  síla působící na péro v drážce náboje     

  síla působící na péro v drážce hřídele     

         součinitel tření mezi materiálem a plechem       

          tíhové zrychlení         

          výška péra           

          stoupání šneku          

  převodový poměr          

  skutečný převodový poměr         

  kvadratický moment průřezu       

  moment setrvačnosti motoru        

  moment setrvačnosti převodovky       

  redukovaný moment setrvačnosti na hřídel motoru     

  moment setrvačnosti spojky        

  moment setrvačnosti posuvných a rotačních hmot     

  moment setrvačnosti poháněcí stanice       

  celkový odpor           

  odpor z tření materiálu po šneku        

  odpor z trhání materiálu ve výpusti         

  koeficient sypnosti           

  dynamický koeficient           

  koeficient bezpečnosti pro šnekové hřídele        

  koeficient při závěsu           

  součinitel statické bezpečnosti         

  koeficient plnění           

         délka péra           

  délka levého normalizovaného konce šnekového hřídele     

  délka pravého normalizovaného konce šnekového hřídele     

  vzdálenost mezi ložisky          

  dopravní vzdálenost           

  záběrný moment motoru          

  dynamický moment od zpoždění posuvných a rotačních hmot   

  točivý moment na hřídeli šneku         
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  točivý moment na hřídeli šneku při maximálních otáčkách      

  jmenovitý moment motoru          

  ohybový moment           

  maximální ohybový moment          

  průběh ohybového momentu zahrnující doplňkovou sílu      

  maximální moment spojky          

  statický moment redukovaný na hřídel motoru       

  redukovaná hmotnost posuvných a rotačních hmot      

  hmotnost šneku           

  hmotnost nádoby s volně sypaným materiálem     

  hmotnost prázdné nádoby       

  kritické otáčky šneku          

  jmenovité otáčky motoru          

  skutečné otáčky šneku         

  maximální otáčky šneku        

  příkon motoru         

  příkon motoru při maximálních otáčkách      

  výkon na hřídeli šneku        

  výkon na hřídeli šneku při maximálních otáčkách    

  dovolený tlak          

  tlak na bok péra v hřídeli       

  tlak na bok péra v náboji        

         dopravní množství         

        dopravní množství při maximálních otáčkách    

        spojité zatížení        

        měrná hmotnost dopravovaného materiálu     

        mez pevnosti v kluzu pro nerez      

        účinný poloměr šneku       

        plocha šneku         

        hloubka drážky v hřídeli       

        hloubka drážky v náboji       

        doba rozběhu motoru        

        doba rozběhu         

        objem měrné nádoby        

        rychlost pohybu materiálové vrstvy      

      rychlost pohybu materiálové vrstvy při maximálních otáčkách  

       modul průřezu v krutu       

       modul průřezu v ohybu       

       součinitel měrného odporu proti pohybu     

       průhyb šneku         

       úhel stoupání šneku        

       sypná tíha          

       úhel sklonu podavače          

       celková účinnost poháněcí stanice        

       účinnost motoru                  

     účinnost převodovky        

     účinnost spojky        

λ       součinitel sklonu podavače        

     pí          
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     sypná hmotnost        

    ohybové napětí        

    redukované napětí        

    dovolené napětí v krutu       

    napětí v krutu šnekového hřídele      

    napětí v krutu levého normalizovaného konce šnekového hřídele  

    napětí v krutu pravého normalizovaného konce šnekového hřídele  

    počáteční smykové napětí       

    střižné napětí         

    dovolené napětí ve střihu       

    úhel vnitřního tření        

    úhel vnějšího tření mezi materiálem a nerezem    

    úhel vnějšího tření mezi materiálem a plechem    

    přirozený sypný úhel        

    dynamický sypný úhel       

    a jiné       

    a tak dále 

    sinus  

  tangens  

    polyetylen 

    polyuretan 

    polypropylen  

   polyvinylchlorid  
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1. Úvod 

Zadání této práce bylo uloženo tepelnou elektrárnou Třebovice nacházející se na 

území Ostravy. Tento objekt patří pod firmu Dalkia a.s. Jedná se o tradičního výrobce a 

dodavatele tepla pro městské aglomerace. Ekologickým způsobem dodává tepelnou 

energii např. Ostravě, Olomouci, Přerovu, Karviné, Frýdku Místku, Krnovu, či Novému 

Jičínu. Formou dálkového vytápění zásobuje na 260 000 domácností v ČR. V dnešní době 

eviduje firma Dalkia a.s. cirka 2700 zaměstnanců, 760 [km] horkovodních a parovodních 

tepelných sítí, 3850 [MW] tepelného výkonu, 550 [MW] elektrického výkonu. 

Elektrárna Třebovice patří pod jednu z diviz této společnosti. Teplo je rozváděno do 

téměř 100 000 domácností. Mezi jedny z největších zákazníků patří Severomoravská 

energetika, ČEPS, Ostravsko-karvinské koksovny, OKD Správa majetku, BorsodChem, 

Fakultní nemocnice Ostrava. Výstavbu tohoto komplexu zahájila společnost 

Moravskoslezské elektrárny Moravská Ostrava ve spolupráci se Středomoravskými 

elektrárnami Přerov. Po několika reorganizacích a změnách majitele se stala elektrárna 

majetkem společnosti Moravskoslezské teplárny, které po privatizaci do rukou 

francouzského koncernu Veolia změnily název na současný Dalkia Česká republika. 

Mým úkolem je návrh vhodného typu šnekového podavače pro podmínky vyskytující 

se v energetickém průmyslu (prachotěsnost, otěruvzdornost, odolnost vůči vysokým 

teplotám aj.). Navržené zařízení bude dopravovat černouhelný prášek ze zásobníku (slouží 

ke krátkodobému uskladnění sypkých materiálů) do odprašovacího potrubí, kterým je dále 

dopravován do kotle. 

 

 

Obr. 1.1 Elektrárna Třebovice 

[1] 
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Obr. 1.2 Schéma tepelné elektrárny 

[2] 

1.1 Doprava palivové směsi  

Pro výrobu tepla se používá černé uhlí (úhelný prach) z nedalekých dolů, které 

se dopravuje do tohoto zařízení pomocí speciálních vagonových vozů, do skladu 

palivové směsi. 

 

 

Obr. 1.3 Schéma vagónových vozů 

[3] 
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Následuje výsyp materiálu do tzv. podzásobníkové části (podúrovňový zásobník), 

následně se pomocí properelového vynašeče umístěného po obou stranách zásobníku, dostává 

na pásový dopravník umístěný pod ním. Dále se palivová směs dopravuje výhradně pomocí 

pásových dopravníků. Následuje odstranění kovových části z úhelného prachu pomocí 

magnetických separátorů. Tento typ dopravy představuje hlavní uzel dopravy materiálu 

z meziskladu do zásobníku kotle. 

Nejdelší cestu s největším převýšením překonává pásový dopravník na cestě šikmou 

věží, v nichž se nachází přepad, který zásobuje vedlejší zásobovací prostor nacházející se pod 

touto věží. Vedlejší skladovací prostor umožňuje zásobovat tepelnou elektrárnu při kolapsu 

hlavního dopravního uzlu. Zde se směs nahrnuje ze skládky pomocí manipulační techniky 

(buldozerem) do podúrovňového zásobníku. 

Po překonání šikmé věže se pásová doprava dostává do zásobníkového patra. Zde se 

nachází mobilní pásový dopravník pohybující se po kolejové dráze. V tomto patře se rovněž 

vyskytuje zkušební místnost, kde dochází k permanentnímu odběru palivové směsi a její 

následné kontrole. 

 

 

Obr. 1.4 Schéma dopravy palivové směsi 

[4] 
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2. Možné alternativy šnekových podavačů 

2.1 Základní rozdělení 

Šnekový podavač je zařízení sloužící k dopravě sypkých a nelepivých materiálů. 

Využívá se hlavně k dopravě obilovin, granulových krmiv, šrotů, plastových drtí, pilin, 

úhelného prášku, cementu a jiných sypkých a nelepivých materiálů. Je vhodný pro malá a 

střední dopravovaná množství na kratší vzdálenosti, vodorovné a úklonné tratě.  

Dle své konstrukce se používají k naplňování, či vyskladňování sil a zásobníků, 

vyprazdňování valníků nebo je lze použít jako součásti technologických linek. 

 Jedná se o zařízení, jehož pracovním prvkem je šnek rotující v pevném žlabu, díky 

čemuž dochází k posunu materiálu z naplňovacího otvoru do výsypného otvoru umístěného 

ve dně žlabu.  

Podavače se rozdělují dle různých kritérií např. dle stoupání šneku, sklonu tratě, 

provedení šneku aj. 

      

 
 

Obr. 2.1 Základní rozdělení šnekových podavačů 

 

                                                              [5] 
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2.2 Nosná konstrukce podavačů 

Nosnou konstrukci celého systému tvoří žlab. Dle druhu přepravovaného materiálu, 

způsobu přepravy můžeme rozdělit žlaby (vany) do těchto skupin:   

  A) U, V žlaby 

    b) Trubkové žlaby 

     c) Vícenásobné žlaby 

 

U, V žlaby jsou vlastně svařence z plechu, opatřeny v horní části přírubou, pomocí 

které se zařízení připevní ke spodní části zásobníku. Nosná konstrukce je nejčastěji vyrobena 

z oceli třídy 11, popřípadě z nerez oceli (odstraňování kalů ze zásobníků), či otěruvzdorného 

materiálu (doprava silně abrazivního materiálu). K prodloužení životnosti bývají žlaby 

opatřeny krycími nátěry, které zabraňují působení vnějších vlivů (prach, voda). Mezi 

nesporné výhody tohoto provedení patří snadné čištění a údržba.  

V dnešní době zaznamenávají široké uplatnění tzv. trubkové žlaby. Jedná se ve 

skutečnosti o trubku, na které je navařen otvor pro násyp a výsyp materiálu. Tyto prvky 

umožňují dopravu pod úhlem 0-90°. Oproti žlabům umožňuje naprostou bezprašnost a vyšší 

dopravní výkon. Podmínkou vysoké životnosti je vyloučení chodu naprázdno bez materiálu. 

Nacházejí uplatnění tam, kde je zapotřebí přepravit sypký materiál velmi jemný, málo 

abrazivní (obiloviny, mouka, krmivo). 

Vícenásobných žlabů se využívá tam, kde je zapotřebí přepravit větší množství 

materiálu (vyhrnovací šnekový podavač k odstranění kalů ze zásobníků). 

 

 

Obr. 2.2 Druhy nosné konstrukce šnekových podavačů 

[6] 
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K zvýšení kluzného pohybu materiálu po dně podavače a zabránění abrazivního 

opotřebení žlabu se ve většině případů umisťuje na dno daného zařízení výstelka, která tyto 

vzniklé problémy dokáže eliminovat. Umožňuje plynulý tok materiálu a rovněž snadnou 

očistu zařízení. To přináší významné ekonomické výhody z hlediska možné absence údržby a 

navíc snížené riziko úrazu při odstraňování nálepů. 

Výstelky bývají vyrobeny ze speciálních kluzných a otěrovzdorných plastových 

materiálů, které dnes představují malou skupinu materiálů se zcela specifickými vlastnostmi, 

kterou využívá řada průmyslových odvětví. Možnost použití těchto materiálů přichází 

v úvahu nejen v technologickém procesu, ale také přímo v konstrukci. Mezi jedny 

z nejpoužívanějších patří polyvinylchlorid, polyetylen, polypropylen a polyuretan. 

PVC se vyznačuje dostatečnou pevností, tuhostí, odolností, nízkou teplotní 

roztažností, vysokou odolností proti kyselinám a zásadám, snadným svařováním a lepením. 

Mezi nevýhody patří poměrná křehkost a nízká teplotní odolnost. 

PE disponuje nízkou hmotností, zvýšenou dlouhodobou pevností, houževnatostí a 

vlastnostmi závislými na teplotě (velká teplotní roztažnost, sklony ke creepu při působení 

napětí). 

PP má oproti PE zvýšenou dlouhodobou pevnost a houževnatost, lépe odolává tečení 

materiálu při působení napětí. Špatně odolává povětrnostním vlivům a při teplotě pod 0 [°C ] 

křehne. 

PU se hodí pro aplikace, kde jsou kladeny extrémní nároky na mechanickou odolnost a 

otěr. Vyniká výbornou odolností proti vodě, zředěným kyselinám a solným roztokům, 

vysokou pevností a houževnatostí, nízkou teplotní roztažností, nízkou hmotností a lépe 

odolává tečení materiálu (creepu) při působení napětí. 

 

         

 Obr. 2.3 Ţlabová výstelka 

[7] 
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2.3 Posun materiálu 

 Posun materiálu zajišťuje tzv. šnek, otáčející se v pevném žlabu, uložený v několika 

ložiskách. Dopravovaný materiál je přemísťován ve směru osy žlabu, tak jako neotočná, ale 

posuvná matice pohybového šroubu. Základním předpokladem takového pohybu je, aby tření 

materiálu o stěny šnekové skříně bylo větší, nežli tření materiálu o povrch šneku. Z tohoto 

předpokladu vyplývá, že celý průřez žlabu nesmí být zaplněn dopravovaným materiálem, 

poněvadž zvláště v místech, kde je segment uložen v ložiskách dochází k nežádoucímu 

nahuštění materiálu (vytvoření zátky). Nedokonalé využití průřezu žlabu je předpokladem 

správné funkce šnekových podavačů. Ve skutečnosti v důsledku tření o šnek jednotlivé 

částečky materiálu nekonají jen základní přímočarý pohyb rovnoběžně s osou šneku, nýbrž 

také pohyb ve směru obvodu šneku. Výsledný nepřímočarý pohyb přispívá k vzájemnému 

promíchávaní částic materiálu mezi sebou, což je mnohdy výhodné. 

Základní prvek tvořící účinnou část šneku se nazývá šnekovnice, která bývá navařena 

na šnekové hřídeli. Dle provedení můžeme šnekovnice rozdělit na:   

  a) Plné 

  b) Obvodové 

  c) Lopatkové 

  d) Kuželové 

  e) Přerušované 

  f) Kombinované 

 

 

Obr. 2.4 Druhy šneků 

[8] 



Diplomová práce  Kamil Skácel 

11 

 

Plochá šnekovnice se skládá z ocelového plechu či jiného materiálu, který je svým 

válcovým průměrem uchycen na hřídeli šneku. Často bývá vyrobena válcováním z pásu nebo 

svařováním mezikruhových výstřižků, v jednom místě rozstřižených a roztažených na 

příslušné stoupání. Mezi jejich výhody patří možnost použití pro šikmé šnekové podavače 

dopravující velmi sypký materiál (zabraňují zpětnému pohybu). 

 

 
 

Obr. 2.5 Plochá šnekovnice 

[8] 

 

Obvodové šnekovnice často bývají vyválcovány z ploché oceli za tepla mezi 

kuželovitými kotouči, čímž se dosáhne lichoběžníkového průřezu s užší základnou na obvodě. 

Tyto prvky se upevňují k trubkovému hřídeli sevřením dvoudílných držáku ohnutých a 

zkroucených z ploché oceli. Mezi její nespornou výhodu patří odstranění koutů mezi ní a 

šnekovou hřídelí, takže nedochází k nalepování materiálu. Obvykle slouží k dopravě hustých, 

tuhých a lepivých materiálů. 
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Obr. 2.6 Obvodová šnekovnice 

[9] 

 Lopatkovou šnekovnici tvoří speciální segmenty (lopatky), které jsou navařeny na 

jádro šneku (trubku) zaručující nejen dopravu materiálu, ale také správné promíchávání. 

Slouží k dopravě zejména lepivých materiálů. 

 

 

Obr. 2.7 Lopatková šnekovnice 

[10] 

 

Kuželová šnekovnice se využívá pro speciální účely, je vyrobena s proměnným 

stoupáním, kde nejmenší průměr je na vstupu a dochází tím k nakypření materiálu. Nachází 

uplatnění zejména při dopravě kompresibilních materiálů.    
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Obr. 2.8 Kuţelová šnekovnice 

[8] 

 

Při dopravě kalů z čističky odpadních vod se často využívá bezosých spirálových 

šnekovnic bez centrálního hřídele, která se pohybuje po speciální vystýlce žlabu. Toto řešení 

je ovšem použitelné za předpokladu, že daný podavač není zcela zahlcen a dopravovaný 

materiál se posouvá po dně žlabu. 

 

 

Obr. 2.9 Bezosá šnekovnice 

  [9] 
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2.4 Šnekové hřídele 

Slouží k přenosu krouticího momentu od pohonu podavače na šnekovnici. Ve 

skutečnosti se jedná o plnou trubku (menší rozměry šneku), kruhového někdy též čtvercového 

průřezu, na nichž je obvykle navařena patřičná šnekovnice. Při větších rozměrech se vyrábí 

z ocelové tlustostěnné trubky. Šnekové hřídele s trubkovým hřídelem mývají značnou 

ohybovou tuhost. Konce těchto prvků jsou opatřeny čepy zalícovanými v trubce a zajištěny 

proti otáčení svary, kolíky atd.  

 

 

Obr. 2.10 Šneková hřídel 

[10] 

 

2.5 Uložení šneku 

Šnekové hřídele se pomocí svých konců (čepů) umísťují do valivých ložisek 

nacházejících se v předním a zadním čele žlabu, z nichž jedno musí zachycovat axiální síly. 

Pro správnou funkci je nutné vyřešit správnou údržbu těchto strojních součástí (vyřešit 

mazání). 

Mezi jedny z nejpoužívanějších řešení patří tzv. ložiskové domky. Umožňují 

navrhnout jednoduchá a hospodárná uložení. Vzhledem ke svým zvláštním vlastnostem se 

tyto jednotky používají v zemědělství, strojírenství, textilním průmyslu, v dopravníkových 

systémech, ventilátorech, stejně jako v potravinářském průmyslu a v balících linkách. 

Ložiskové jednotky se skládají z ložiska a tělesa. Tělesa jsou odlita z šedé litiny nebo 

vylisována z ocelového plechu, či jiných materiálů (nerez, plast). Ložiskové jednotky se 

vyrábějí v různém provedení (stojatá, přírubová, napínací) a umožňují ekonomickou i 

jednoduchou konstrukci. 
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Obr. 2.11 Loţiskové jednotky 

[11] 

 

Do tělesa ložiskové jednotky se ve většině případů umisťuje valivé ložisko a to 

kuličkové, jehličkové, soudečkové aj. 

Jehlová ložiska obsahují jehlové válečky s poměrně malým průměrem, kdy jejich 

délka přesahuje jejich šířku. Jehlová ložiska mají malou průřezovou výšku, a v porovnání s 

jinými druhy ložisek se vyznačují vysokou zatížitelností a pevností vzhledem k jejich 

velikosti. Díky nízké setrvačné síle jsou vhodné pro aplikace s kmitavým pohybem. Při 

použití těchto ložisek může být konstrukce zařízení kompaktnější a lehčí. Velmi jednoduchá 

je také záměna kluzného ložiska za jehlové ložisko. 

 

 

Obr. 2.12 Jehlové loţisko 

 [11] 

 

 Jednořadá kuličková ložiska jsou velmi univerzální ložiska. Mají jednoduchou 

konstrukci, jsou nerozebíratelná, mohou pracovat s vysokými a velmi vysokými otáčkami, 

jsou neobyčejně odolná a vyžadují zanedbatelnou údržbu. Ložiska se vyznačují hlubokými 

oběžnými drahami a vysokým stupněm přimknutí mezi oběžnými drahami a kuličkami, což 

umožňuje přenášet kromě radiálního zatížení i axiální zatížení v obou směrech, a to i při 

vysokých otáčkách. Jednořadá kuličková ložiska představují nejpoužívanější typ ložisek. 
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Obr. 2.13 Kuličkové loţisko 

[11] 

 

Válečková ložiska se vyrábí v mnoha typech, rozměrech a velikostech. Většinu tvoří 

jednořadá ložiska s klecí. Standartní nabídku pro všeobecné strojírenství doplňují jednořadá a 

dvouřadá válečková ložiska s plným počtem valivých těles (bez klece). Ložiska s klecí 

přenášejí vysoká radiální zatížení a mohou pracovat při vysokých otáčkách. Ložiska s plným 

počtem valivých těles jsou vhodná pro velmi vysoká zatížení a středně vysoké otáčky. 

Nejdůležitějším dílem válečkových ložisek jsou válečky. Geometrie dotyku, tzv. logaritmický 

profil, zajišťuje v ložisku optimální rozložení tlaku v místě dotyku. Jejich kvalita povrchu 

přispívá k vytvoření souvislého mazacího filmu a optimálnímu odvalování válečků. Tato 

zdokonalení přinesla podstatné zlepšení funkce válečkových ložisek, jakož i provozní 

spolehlivosti ve srovnání s běžnými ložisky, přičemž jsou navíc méně citlivá na nesouosost. 

 

 

Obr. 2.14 Válečkové loţisko 

[11] 

 

   Soudečková ložiska mají jednu nebo dvě řady soudečků a společnou kulovou 

oběžnou dráhu vnějšího kroužku. Dvě oběžné dráhy na vnitřním kroužku svírají určitý úhel s 

osou ložiska. Ložiska jsou naklápěcí a mohou tedy vyrovnávat nesouosost hřídele vzhledem k 

tělesu či průhybu hřídele. Vzhledem k těmto konstrukčním vlastnostem je v podstatě nelze 

nahradit v mnoha uloženích jinými typy ložisek. Soudečková ložiska mohou přenášet kromě 
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radiálního zatížení i vysoká axiální zatížení v obou směrech a svou konstrukcí zaujímají 

přední postavení na trhu. 

 

Obr. 2.15 Soudečkové loţisko 

[11] 

 

  Axiální válečková ložiska jsou vhodná pro uložení přenášející velká axiální zatížení. 

Ložiska však mohou zachycovat i rázová zatížení. Vyznačují se vysokou tuhostí a malými 

prostorovými nároky. Standartně jsou nabízena jako jednosměrná ložiska, která mohou 

přenášet axiální zatížení pouze v jednom směru. 

 

 

Obr. 2.16 Axiální válečkové loţisko 

[11] 

 

K zabránění přílišnému průhybu šnekového hřídele se tento systém umisťuje do tzv. 

závěsných ložisek. Vyrábějí se obvykle v stavitelném provedení s kluznými pouzdry z šedé 

litiny, bronzu, popřípadě plastických hmot.  

 

 

Obr. 2.17 Závěsná loţiska šnekových podavačů 

[5] 
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2.6 Poháněcí stanice 

 Slouží k přeměně točivého momentu na tažnou sílu šneku. Tento systém využívá 

tradičních prvků, jako jsou třífázový asynchronní motor, čelní šneková převodovka a pružná 

spojka.  

 Hnací část celého systému se nazývá trojfázový asynchronní motor. Často se využívají 

k pohonu průmyslových zařízení (obráběcí stroje, ventilátory, šnekové dopravníky aj.), lze je 

používat v oblastech mírného klimatu a ve zvláštních případech i v jiných klimatických 

podmínkách. Motory se často vyrábějí s rotorem nakrátko, krytí je dosaženo pomocí 

pryžových těsnících prvků, ventilátor je plastový s ocelovým krytem, statorové vynutí 

z měděného vodiče a rotorové klece odlité z hliníku. Svazek rotoru je nalisován na hřídel a 

uložen v kuličkových ložiskách s trvalou tukovou náplní, volný konec hřídele bývá opatřen 

vnitřním závitem. 

 

 

 

Obr. 2.18 Trojfázový asynchronní motor 

[12] 
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Šnekové převodovky jsou revolučním mezníkem ve světě průmyslu. Svou 

nekompromisní kvalitou, nejmodernější technologií a proslulostí ceny v poměru k účinnosti 

velmi rychle uspěly v široké konkurenci. Často se vyrábějí v různých provedeních a 

velikostech. Tato zařízení jsou tvořena zpravidla jedním převodovým stupněm, který je 

realizován pomocí šnekového soukolí. Od vyšších převodových stupňů bývají samosvorné, 

což znamená, že po ukončení pohybu zůstává v klidu, aniž by bylo nutné použití klidové 

brzdy. I přes to je vhodné z důvodu bezpečnosti provozu brzdu použít. Zpravidla tyto prvky 

bývají integrovány, tedy zabudovány přímo v převodovce.   

Celý tento systém je tvořen díly z hliníku či jiných lehkých slitin, což má za důsledek 

velmi malou hmotnost proti jiným typům převodovek. Mazání je uskutečněno pomocí 

celoživotních syntetických mazacích tuků nebo syntetických olejů. Tyto převodovky jsou 

v hodné pro použití u dopravníků, zdvihacích zařízení a manipulátorů. 

 

 

Obr. 2.19 Čelní šneková převodovka řady W 

[12] 
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Spojení těchto prvků s poháněcím bubnem je realizováno pomocí pružné spojky. Jsou 

sestaveny tak, aby zajistili přenos krouticího momentu, popřípadě vyrovnaly menší odchylky 

nesouososti během provozu mezi hřídelemi. Musí být schopny také absorbovat točivé vibrace 

způsobené zatížením. Výkon požadovaný od spojek závisí na kvalitě pružných článků. 

Charakteristika pružných článků musí mít rostoucí tendenci při nízkých hodnotách krouticího 

momentu a zároveň setrvávající při vyšších hodnotách krouticího momentu. 

 

 

Obr. 2.20 Pruţná spojka 

[13] 

 

 

 

Obr. 2.21 Poháněcí stanice 

[12] 
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2.7 Frekvenční měniče 

K správnému chodu poháněcí stanice je dobré vybavit motor frekvenčním měničem. 

 Měnič kmitočtu funguje tak, že je schopen měnit jak svůj výstupní kmitočet, tak svoje 

výstupní napětí a tím regulovat otáčky asynchronního motoru. V měniči kmitočtu napěťového 

typu je napájecí síťové napětí usměrněno na ss napětí v meziobvodu, a potom je opětovně 

změněno v mostu střídače na výstupní napětí požadovaného kmitočtu a velikost. Velikost 

proměnného výstupního napětí může být získána změnou velikosti ss napětí meziobvodu    

(řízený usměrňovač), přičemž zisk střídače zůstává konstantní (zisk střídače je poměr st 

výstupního napětí a ss napětí meziobvodu). Měnič převádí vstupní jednofázové (u menších 

příkonů) nebo třífázové síťové napětí na třífázové napětí požadovaného kmitočtu a velikosti.  

Vstupní síťové napětí je usměrněno pomocí diodového můstku a je vedeno do ss meziobvodu. 

Ten je tvořen spínačem přemosťujícím nabíjecí odpor (pro omezení počátečního nabíjecího 

proudu kondenzátoru), mezilehlým kondenzátorem a případně vyhlazovací tlumivkou.   

Konstantní ss napětí meziobvodu je v tranzistorovém mostu střídače (tranzistory IGBT) 

pomocí pulzně šířkové modulace (PŠM), přeměněno na třífázové napětí požadované velikosti 

a kmitočtu. Napájení elektronických obvodů zajišťuje pulzní zdroj, jehož vstupní napětí je 

odebíráno z ss meziobvodu. Základem řídící jednotky je mikroprocesor. Tvorba PŠM je 

prováděna pomocí zákaznického integrovaného obvodu, který také umožňuje diagnostiku 

měniče s hlášením a indikací provozních stavů. 

Dle oblasti použití se dají měniče kmitočtu rozčlenit na:  

 

a) Skalární měnič 

 

b) Vektorový měnič 

 

c) Pseudovektor 

 

d) Servoměnič 
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Obr. 2.22 Frekvenční měnič se skalárním řízením 

 [14] 

                

            Pokud bude umístěn měnič v rozvaděči, záleží na stupni krytí rozvaděče, jakým 

způsobem bude zajištěno chlazení měniče. Pokud bude měnič umístěn v rozvaděči s IP54, tzn. 

skříň rozvaděče je dokonale utěsněna, teplo vzniklé ztrátovým výkonem měniče popřípadě 

dalších prvků je předávána do vnějšího prostředí přes plášť rozvaděče.  

 

     

   

Obr. 2.23 Digitální frekvenční měniče 

[15] 
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2.8 Bezpečnostní prvky 

Z bezpečnostních a ekonomických důvodu se někdy šnekové podavače vybavují 

různými druhy snímačů, které zabraňují vzniku poruchy či havárie (kapacitní, snímače otáček 

aj.). 

Indukční snímač otáčení je určen k měření otáček směru nebo periody periodického 

pohybu feromagnetických předmětů nebo k signalizaci změn rychlosti otáčení hřídelí 

(zrychlení, zpomalení, zastavení). Pokud se s hřídelem otáčí nějaká feromagnetická nebo 

kovová nehomogenita (návarek, otvor), je možné bezdotykově až na vzdálenost 80 mm od 

čidla pohyb této nehomogenity vyhodnotit a změřit tak otáčky hřídele i jejich změny (vzrůst, 

pokles, zastavení). Stejně tak může být bezdotykově vyhodnocen i jakýkoli jiný periodický 

pohyb (lineární nebo vibrační). 

Kapacitní snímače reagují na změny kapacity, která se vyvolá přiblížením předmětu. 

Výhodou je, že reagují na téměř všechny materiály od kovů, sypké materiály až po oleje. 

Tyto prvky jsou rovněž schopny vidět skrz nekovové materiály. Dosah závisí na vodivosti a 

dielektrické konstantě materiálu. V případě nevodivých materiálů závisí axiální citlivost 

(dosah) na dielektrické konstantě. Mezi jejich nesporné výhody se řadí bezdotykové 

vyhodnocení polohy, odolnost proti vlivům okolního prostředí, přizpůsobivost různým 

pracovním napětím, odolnost proti kolísání napětí aj. 

 

Obr. 2.24 Ukázka bezpečnostních prvků šnekových podavačů 

[16] 
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3. Vlastní řešení šnekového podavače pro dopravu uhelného 

prášku  

 

3.1 Dopravovaný materiál 

 Zařízení slouží k přepravě úhelného prášku. Mechanicko-fyzikální vlastnosti tohoto 

přepravovaného materiálu byly změřeny na VŠB - TUO v Laboratoři sypkých hmot. 

Naměřené hodnoty najdeme v Tab. 3.4 uvedené níže. 

 V laboratoři byly změřeny tyto veličiny sypná hmotnost   [kg/m
3
], přirozený sypný 

úhel  [deg], dynamický sypný úhel  [deg], úhel vnitřního tření  [deg], úhel vnějšího 

tření mezi materiálem a nerezem  [deg], úhel vnějšího tření mezi materiálem a ocelovým 

plechem  [deg]. 

Sypná hmotnost je taková hmotnost, u které v sobě zohledňujeme mezery mezi zrny 

materiálu. Materiál je nasypán do prázdné nádoby určité hmotnosti a objemu, poté je nádoba 

umístěna na digitální váhu a zvážena. Pro stanovení sypné hmotnosti použijeme vztahu [3.1]. 

 

 

Obr. 3.1 Postup při měření sypné hmotnosti 

[4] 
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   hmotnost prázdné nádoby 0,005 [kg] 

     hmotnost nádoby s volně sypaným vzorkem 0,265 [kg] 

V       objem nádoby 0,0005[m
3
] 

 

Tab. 3.1 Naměřené hodnoty potřebné k určení sypné hmotnosti 

 

Výpočet sypné hmotnosti 

 

 

 

  

Pro výpočet dopravní výkonnosti zejména dopravních zařízení je zapotřebí znát, jaký 

tvar má povrch volně nasypaného materiálu na vodorovné podložce. Daný materiál se ustálí 

na vodorovné podložce pod určitým úhlem, jenž nazýváme přirozený sypný úhel, často 

označovaná jako   Dochází-li vlivem působení vnějších sil k posunu podložky dostáváme 

tzv. dynamický sypný úhel . 

 

 

Obr. 3.2 Ukázka vzniku přirozeného a dynamického sypného úhlu 

[4] 
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     přirozený sypný úhel uhelného prášku
 20 [deg] 

    dynamický sypný úhel uhelného prášku 17 [deg] 

 

Tab. 3.2 Naměřené hodnoty sypných úhlu uhelného prášku  

 

Mezi nejsnáze změřitelnou veličinu patří úhel vnějšího tření. Jedná se o úhel, při 

kterém materiál začíná klouzat po podložce. (za klidu, za pohybu). Tření je ve skutečnosti jev, 

který vzniká při pohybu tělesa v těsném kontaktu s jiným. (pevné těleso). Tímto jevem se 

zabývali vědci již v minulém století, ba dokonce už i ve středověku. Leonardo da Vinci (tření 

je závislé na tvaru dotykové plochy), Euler (tření je proporcionální k normálové síle), 

Coulomb (tření je nezávislé na rychlosti). Měření se nejčastěji provádí na Jenikeho 

přímočarém smykovém stroji. Zařízení se skládá ze smykové misky, smykového kroužku, 

smykového víčka, konzoly, kolíku, závaží a hrotu. Princip zkoušky spočívá v měření 

smykové síly FS, která je zapotřebí k posunutí sypné hmoty, nasypané ve smykovém kroužku 

zatíženého závažím (normálovou silou). 

 

Obr. 3.3 Princip měření na Jenikeho smykovém stroji 

[4] 



Diplomová práce  Kamil Skácel 

27 

 

 

Závaží  

[kg] 

 

Naměřená síla  

[N] 

 

Normálové zatížení 

[kPa] 

 

Smykové zatížení 

[kPa] 

0 0 0 0 

4 27,9 8,618 4,197 

8 46,7 15,318 7,025 

12 66,9 22,018 10,064 

16 87,6 28,717 13,178 

 

Tab. 3.3 Naměřené a přepočítané hodnoty úhlu vnějšího tření 

 

 

 

Obr. 3.4 Úhel vnějšího tření 

[4] 

Jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňující mechanicko-fyzikální vlastnosti sypkých 

hmot je úhel vnitřního tření. Pomocí této veličiny můžeme určit, o jaké skupenství se jedná, 

zda o kapalnou látku, sypnou hmotu, či pevnou látku, jedná-li se o pístový tok materiálu nebo 

plášťový tok materiálu. Měření se rovněž provádí na Jenikeho přímočarém smykovém stroji. 
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Obr. 3.5 Postavení sypkých hmot k ostatním skupenstvím vzhledem k úhlu vnitřního tření 

[4] 

 

Závaží  

[kg] 

 

Naměřená síla  

[N] 

 

Normálové zatížení 

[kPa] 

 

Smykové zatížení 

[kPa] 

0 0 0 0 

4 45,7 8,618 6,875 

8 77 15,318 11,583 

12 121 22,018 18,202 

16 155 28,717 23,317 

  

Tab. 3.4 Naměřené hodnoty potřebné k určení úhlu vnitřního tření 
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Obr. 3.6 Úhel vnitřního tření 

[4] 

Sypná hmotnost  520  

Sypný úhel   20 [deg  

Úhel vnějšího tření (materiál nerez)       24 [deg  

Úhel vnějšího tření (materiál plech)  35 [deg  

Úhel vnitřního tření  18 [deg  

Počáteční smykové napětí  191 [Pa  

 

Tab. 3.5 Mechanicko  fyzikální vlastnosti uhelného prášku 

 

3.2 Přehled možných variant řešení 

Jelikož zadavatel požaduje zařízení sloužící k přepravě uhelného prášku umožňující 

bezporuchový, plynulý provoz s co možná nejdelší životností nabízí se tyto varianty řešení.  

 

1. Přímý žlabový šnekový podavač 

2. Přímý trubkový šnekový podavač 

3. Redlerový podavač 

 

Při použití první varianty se dané zařízení hodí pro dopravu sypkých neabrazivních 

materiálů. Materiál je dopravován pomocí šneku otáčející se v pevné skříni (žlabu, korýtku) 
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tvaru písmene U, V od vpádu k výpadu. Mezi nesporné výhody této konstrukce patří snadná 

montáž a demontáž jednotlivých dílů, poměrně jednoduchá konstrukce a snadné čištění, 

popřípadě opravy jednotlivých dílu. 

 

 

Obr. 3.7 Ţlabový šnekový podavač 

[10] 

U trubkového podavače se materiál posouvá vlivem šnekovnice navařené na šnekové 

hřídeli otáčející se v trubce. Mezi nesporné výhody při použití tohoto systému patří dokonalá 

prachotěsnost, a však složitější montáž a demontáž jednotlivých dílů, taktéž obtížnější čištění. 

Použití je vhodné v mlýnech na obilí, obilních silech, krmivárnách, pekárnách a dalších 

závodech, kde se dopravuje sypký materiál velmi jemný, normálně sypký, málo abrazivní 

jako jsou např. obiloviny, mouky, obilní šroty a krmné směsi.  

 

 

Obr. 3.8 Trubkový šnekový podavač 

[10] 
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Jako třetí varianta se jeví možnost použití redlerového podavače. Jedná se o zařízení, 

jehož tažným prvkem je řetězové pásmo s unášeči posouvající materiál v uzavřeném žlabu od 

vpádu k výpadu. Jsou vhodné pro dopravu práškových, vločkovitých, jemnozrnných i 

hrubozrnných materiálu, horkých materiálů. Při dopravě silně abrazivních materiálů, vyžaduje 

tento prvek zvláštních úprav (vyložení žlabu otěruvzdorným materiálem atd.). Nespornou 

výhodou je možnost dopravovat jak v horní tak ve spodní větvi. Mezi nevýhody patří velké 

dopravní odpory (kluzné tření). 

 

 

Obr. 3.9 Redlerový podavač 

[17] 

3.3 Volba nejvhodnější varianty řešení 

 

Po domluvě se zadavatelem se jeví jako nejvhodnější varianta číslo 1 (přímý žlabový 

šnekový podavač). Posun materiálu bude zprostředkován pomocí plochého šneku otáčejícího 

se v  U žlabu. Zařízení bude vyrobeno z nerezové oceli, v důsledku působení abrazivního 

účinku materiálu. 

Nerezové oceli jsou chrómové slitiny s železem obsahující 12-30 % niklu nebo do 24 

% manganu při určitém množství molybdenu, křemíku, mědi, titanu, niobu, dusíku, avšak 

v množství nejvýše jen několika procent. Chróm zajišťuje pasivitu těchto slitin a je proto 

rozhodujícím prvkem pro dosažení odolnosti k celkové korozi. Nerezové oceli jsou 

v některých prostředích náchylné k místním druhům koroze (bodová, štěrbinová, 



Diplomová práce  Kamil Skácel 

32 

 

mezikrystalová nebo korozní praskání). Mezi nesporné výhody, při použití tohoto druhu 

materiálu patří vysoká odolnost proti otěru (abrazi). Ačkoliv chróm, nikl, mangan a další 

slitinové prvky jsou v nerezových ocelích v poměrně velkém množství, je základním prvkem 

stále železo a jeho slitina s uhlíkem (ocel). Tento druh materiálu rozlišujeme podle jeho 

složení do několika skupin např. na martenzitické, feritické, austenitické. 

Martenzitické oceli mohou nalézt použití ve styku s kyselinou dusičnou, boritou, 

octovou, benzovou atd. Se stoupající teplotou jejich odolnost však klesá. 

Feritické oceli jsou magnetické a dostatečně tažné, vyšší obsah chromu zvyšuje 

korozní odolnost, díky čemuž nacházejí uplatnění v chemickém průmyslu. 

Austenitické oceli mají ze všech těchto druhů nejvyšší korozní odolnost, tažnost a 

houževnatost. 

 

         

Obr. 3.9 Nerezový šnekový podavač 

[5] 
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4. Výpočet šnekového podavače dle ČSN ISO 1050, (1), (2) 

4.1 Vstupní parametry 

 

 

Obr. 4.1 Vstupní parametry 

[4] 

4.2. Návrh šneku 

Po domluvě se zadavatelem a s přihlédnutím k normě ČSN ISO 1050 volím plochou 

šnekovnici o jmenovitém průměru Dš=0,2 [m], stoupáni šneku volím hš=0,2 [m]. Fyzikální 

vlastnosti daného prvku byly určeny pomocí parametrického 3d modeláře Solid Works 2009 a 

jsou uvedeny v tabulce 4.1. 

 

 

Obr. 4.2 Plochý šnek 

[4] 
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průměr šneku 0,2 [m] 

stoupání šneku 0,2 [m] 

  hmotnost šneku  15,5  [kg] 

 

Tab. 4.1 Parametry šneku 

 

4.3. Výpočet kritických otáček 

Jedná se o druh otáček, při kterých materiál stojí na místě, zařízení není již schopno 

přenést požadované množství materiálu. Základní podmínkou dopravy je, aby odstředivá síla 

byla menší nebo rovna tíze dopravovaného materiálu. 

 

Základní podmínka dopravy 

 

          

Úhlová rychlost 

 

          

Kritické otáčky šneku 

 

 

  

 

4.4. Výpočet skutečných otáček 

Dopravní množství      

 

 

Skutečné otáčky pro zadané dopravní množství 
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Dle (1) str. 55 volím součinitel plnění kφ=0,45 [-], součinitel sklonu dopravníku volím 

rovněž dle (1) str. 61 a je uveden v tabulce 4.2, λ=1 [-]. 

 

 

 

Obr. 4.3 Součinitel naplnění ţlabu 

[4] 

ε [deg] 0 5 10 15 20 

λ [-] 1 0,9 0,8 0,7 0,6 

 

Tab.4.2 Součinitel sklonu dopravníku 

4.5 Kontrola otáček 

 

  

 

4.6 Rychlost pohybu materiálové vrstvy 
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4.7 Sypná tíha 

 

 

 

 

4.8 Koeficient sypnosti 

 

 

 

 

4.9 Výpočet Jansenovy síly  

 

 

36,437 [N] 

 

Dle (2) str. 124 volím dynamický koeficient  a koeficient při závěsu  . 

 

4.10 Odpor z tření materiálu po šneku 

 

 

 

 

 

Dle (3) str. 94 volím měrný odpor proti pohybu w =2,3[-]. 
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4.11 Odpor z trháni materiálu ve výpusti 

 

 

 

 

 

Dle (2) str. 124 volím opravný součinitel zahrnující vliv pohybu zrn c =0,6 [-].  

 

4.12 Celkový odpor proti pohybu materiálu 

 

 

 

 

4.13 Výkon na hřídeli šneku 

 

 

 

 

4.14 Příkon elektromotoru motoru  

 

 

 

 

4.15 Točivý moment na hřídeli šneku 

 

 

] 
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4.16 Účinný poloměr šneku 

 

 

 

 

4.17 Axiální síla v ložisku 

 

 

  

 

4.18 Návrh elektromotoru 

Po domluvě se zadavatelem a s přihlédnutím k spočtenému příkonu volím třífázový 

asynchronní motor s kotvou nakrátko čtyř pólový dle katalogu firmy Bonfiglioli typ BN71C 4 

230/400-50 IP55 CLF B4. Parametry elektromotoru jsou uvedeny v Tabulce 4.3. 

 

       jmenovitý příkon elektromotoru 0,55 [kW] 

    jmenovité otáčky 1380 [min-1] 

   jmenovitý moment 3,8 [N. m] 

    záběrný moment 8,74    [Nám] 

     moment setrvačnosti 0,00091 [kg. m
2
] 

    účinnost elektromotoru 69 [%] 

 

Tab. 4.3 Parametry elektromotoru 

 

Obr.4.4 Třífázový asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko 

[18] 
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4.19 Návrh převodovky 

Převodový poměř 

 

 

 

 

Dle spočteného převodového poměru navrhuji čelní převodovku dle katalogu firmy 

Bonfiglioli typ C 11 2 P 15,5 S1 P71. Parametry převodovky jsou uvedeny v Tabulce 4.4. 

 

    skutečný převodový poměr 15,5 [-] 

     moment setrvačnosti 0,00016 [kg. m
2
] 

     účinnost převodovky 95 [%] 

 

Tab. 4.4 Parametry čelní převodovky 

 

 

Obr.4.5 Čelní převodovka 

[18] 

 

Maximální otáčky šnekového podavače po zpřevodování  
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4.20 Návrh spojky 

Dle katalogu firmy Tea-Hamburg navrhuji pružnou spojku s pružným elementem 

C28/38FB-KS98. 

 

   maximální krouticí moment 20   [N. m] 

         moment setrvačnosti 0,000037 [kg. m
2
] 

        účinnost spojky 90 [%] 

 

Tab. 4.5 Parametry pruţné spojky s pruţným elementem 

 

 

Obr.4.6 Pruţná spojka s pruţným elementem 

[18] 

 

4.21 Výpočet parametrů šnekového podavače při maximálních otáčkách 

Kontrola otáček 

  

  

 

Dopravní množství 
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Maximální rychlost pohybu materiálové vrstvy 

 

  

  

 

Maximální výkon na hřídeli šneku 

 

 

 

 

Maximální příkon motoru  

 

 

 

 

Maximální krouticí moment 

 

 

  

 

Maximální axiální síla v ložisku  
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4.22 Kontrola pohonu na rozběh 

Statický moment od zatížení dopravníku redukovaný na hřídel motoru 

 

 

 

 

Měrná hmotnost dopravovaného materiálu 

 

 

  

 

Redukovaný moment setrvačnosti na hřídel motoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce  Kamil Skácel 

43 

 

Dynamický moment od zpoždění posuvných a rotačních hmot 

 

 

 

Doba rozběhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrola rozběhu 

 

 

 

Po domluvě se svým vedoucím práce volím dobu rozběhu motoru . 
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5. Pevností výpočty šnekového podavače  

5.1 Kontrola hřídele šneku dle hypotézy HMH 

Nejvíce namáhaným místem šneku je trubka, která tvoří jádro celého prvku. Je 

namáhán vlivem vlastní hmotnosti šneku na ohyb a vlivem přenášení krouticího momentu 

mezi šnekovnicí a pohonem na krut. Jak už bylo řečeno výše, šnek je zatížen na ohyb celou 

svou vlastní tíhou, kterou budu při tomto výpočtu uvažovat, přičemž z hlediska namáhaní 

prutu toto zatížení představuje spojité zatížení. 

 

 

Obr.5.1 Výpočtové schéma šneku 

[4] 

 

Vstupní parametry 

Hřídel šneku je vyroben z nerezové trubky s vsazenými čepy na obou koncích. 

 

Vnější průměr trubky   

Vnitřní průměr trubky   

Vzdálenost od středů ložisek   

 

Tab. 5.1 Parametry jádra šneku 
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Spojité zatížení 

 

 

 

 

Moment k podpoře 2 

 

 

 

 

 

 

Reakce v podporách 

 

 

 

 

 

 

 

Průběh ohybového momentu 
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Maximální ohybový moment 

Maximální ohybový moment je v místě . 

 

 

 

 

 

Výpočet hřídele šneku na krut 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet hřídele šneku na ohyb 
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Výpočet redukovaného napětí dle hypotézy HMH 

 

 

 

 

Kontrola koeficientu bezpečnosti 

 

 

 

 

Dle (4) volím mez pevnosti v kluzu pro nerez  . 

 

 

 

 

5.2 Výpočet průhybu šneku při působení vlastní tíhy 

U šneku dochází vlivem vlastní tíhy k průhybu, což je důležité z hlediska volby vůle 

mezi šnekem a žlabem. Maximální průhyb šneku je určen pomocí Castiglianovy věty. Protože 

v místě maximálního průhybu nepůsobí žádná síla, musím zavést v tomto místě doplňkovou 

sílu Fd =0. Díky symetrii prutu stačí řešit pouze jednu jeho polovinu. 

 

 

Obr.5.2 Výpočtové schéma šneku zahrnující doplňkovou sílu 

[4] 
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Průběh ohybového momentu zahrnující doplňkovou sílu 

 

 

 

Derivace průběhu ohybového momentu zahrnující doplňkovou sílu 

 

 

 

Kvadratický moment průřezu 

 

 

 

 

Maximální průhyb šneku vyvolaný vlastní tíhou 
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Dle (4) volím modul pružnosti v tahu pro nerez E = 2,05∙10
11

 [Pa]. 

 

5.3 Výpočet průhybu šneku při působení vlastní tíhy pomocí MKP 

Výpočet šneku byl realizován pomocí programu Ansys Workbeantch v 11, model dané 

sestavy byl proveden co nejjednodušeji z důvodu problému při meshingování (síťování) a s 

tím spojenými nároky na hardware a dobu výpočtu. Ve výpočtu je zahrnut vliv gravitace. 

Výpočet slouží k ověření zvolení správné vůle mezi šnekem a žlabem. 

 

 

Obr. 5.3 Geometrie a okrajové podmínky při zatíţeni šneku vlastní tíhou 

[19] 
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Meshing 

  Velikost elementů volím 10, síť je vyhlazena a vyplněna pomocí hexadérů, počet 

elementů je 10526. 

 

 

Obr.5.4.Meshing (zesíťování) šneku při zatíţeni vlastní tíhou 

[19] 

 

Obr.5.5. Průhyb šneku při zatíţeni vlastní tíhou 

[19] 
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Oba výsledky se relativně s velkou přesností shodují, z výsledku vyplývá, že zvolená 

vůle 5 [mm] mezi šnekem a žlabem může být považována za správnou. 

 

5.4 Výpočet spojovacích prvků šnekové hřídele 

Kontrola levého konce šnekového hřídele 

 

Dle (5) str. volím normalizovaný konec hřídele  o délce . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.5.6 Levý konec šnekového hřídele 

[4] 
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Kontrola pravého konce šnekového hřídele 

Dle (4) str. volím normalizovaný konec hřídele  o délce . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.5.7 Pravý konec šnekového hřídele 

[4] 
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5.5 Kontrola pera pravého konce šnekového hřídele 

Přenos krouticího momentu z pohonu na šnek je realizován pomocí těsného pera 8e7 x 

7 x 30, parametry pera jsou uvedeny v Tab. 5.1. Při přenosu krouticího momentu z náboje na 

hřídel se otlačí jak boky samotného péra, tak stěny drážky v hřídeli a stěny drážky v náboji. 

 

Vstupní parametry 

 

Šířka péra b 8 [mm] 

Výška péra h 7 [mm] 

Délka péra l 30 [mm] 

Hloubka drážky v hřídeli t 4,1 [mm] 

Hloubka drážky v náboji t1 2,9 [mm] 

 

Tab. 5.2 Parametry těsného péra 

 

 

Obr.5.8 Výpočtové schéma spojení hřídele pomocí těsného péra 

[4] 
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Kontrola tlaku   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrola tlaku   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dle (5) str. 80 volím dovolený tlak pro ocelový náboj . 
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Kontrola na střih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dle (5) str. 80 volím dovolené napětí ve střihu . 
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6. Technický popis 

6.1 Nosná konstrukce podavače 

 Hlavní nosnou konstrukci celého zařízení tvoří U žlab vyrobený z konstrukční oceli 

třídy 17240 (nerez). Celkově má vynikající odolnost proti korozi zvláště proti atmosférické a 

půdní korozi. Lze ji velmi dobře vyleštit na vysoký lesk. Má vynikající tažnost za studena, 

svařitelnost je dobrá. Obrobitelnost ztížená, protože za studena zpevňuje. Dlouhodobě ji lze 

vystavit teplotám do 350°C. Má použití v potravinářském průmyslu (masný, mlékárenský, 

pivovárenský), v chemickém průmyslu (prostředí oxidační povahy), ve zdravotnictví, v 

architektuře (ozdobné prvky, zábradlí, fontány apod.)  

Materiál byl volen z důvodu menšího opotřebení vlivem abrazivního účinku 

dopravovaného materiálu (úhelný prach). Jedná se ve skutečnosti o nerezový plech tloušťky 5 

mm do kterého je na jedné straně pomoci laseru vypálen otvor pro odvod materiálu z daného 

zařízení a následně ohnut na ohýbacím lisu do požadovaného tvaru.  

Do horních ploch vany je vyvrtáno šest děr o průměru , které slouží 

k připevnění krytu k tomuto prvku. 

 

 

Obr.6.1 Nosná konstrukce šnekového podavače 

[4] 
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Na čela daného prvku se k zvýšení tuhosti a stability celé vany (žlabu) navaří po obou 

stranách příruby (koutové svary) z ocelového plechu tloušťky 8mm, do kterých se následně 

vyvrtá jedenáct děr o průměru Příruby se rovněž vypálí do požadovaného tvaru 

pomocí laseru. 

                          

 Obr.6.2 Příruba ţlabu 

  [4] 

 

Na spodní část nosného prvku celého systému se opět navaří příruba (koutové svary) 

tzv. výpad. Jedná se o ocelové plechy vypáleny laserem do požadovaného tvaru a vzájemně 

spojeny pomocí svařování (koutové svary). Do spodní části výpadu je vyvrtáno 11 děr o 

průměru sloužící pro spojení celého systému s odprašovacím potrubím. Výpad je 

opět připevněn k žlabu pomocí svařování (koutové svary). 

 

 

Obr.6.3 Výpad 

[4] 



Diplomová práce  Kamil Skácel 

58 

 

 

 

Obr.6.4 Ţlab šnekového podavače 

[4] 

6.2 Podpěry 

Na levé čelo žlabu se pomocí šestihranných šroubů, kruhových podložek, a matic 

připevní levá podpěra (levý štít) z oceli třídy 11375. Ve skutečnosti se jedná o ocelový plech 

tloušťky 8mm, ohnutý do požadovaného tvaru. Dále se do tohoto štítu vyvrtá jedenáct děr 

průměru  k upevnění podpěry k čelu žlabu. Následuje vyhotovení tří děr 

se závitem M12 po 120°, a jednoho otvoru . Do spodních částí jsou navrtány dvě 

díry o průměru , pomocí kterých se podavač připevní k základu, či konstrukci. 

 

                       

Obr.6.5 Levá podpěra 

[4] 



Diplomová práce  Kamil Skácel 

59 

 

Na tuto levou podpěru se pomocí šroubu připevní ložiskové těleso firmy SKF. Jedná 

se o prvek obsahující dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, s  těsněním z nitridové 

pryže, speciálním upínacím pouzdrem, podložkou a maticí. Tím jsou ložiska hermeticky 

utěsněna vůči jakýmkoli vlivům a nemusí se domazávat (obsahují plastické mazivo již od 

výrobce). Ložisko je schopno zachycovat axiální síly v obou směrech, což je výhodné např. 

při změně smyslu otáčení hnacího elektromotoru.  

 

 

 

            Obr.6.5 Ukázka montáţe loţiskového tělesa 

     [20] 

 

 

             Obr.6.6 Levá podpěra s loţiskovým tělesem 

[18] 
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Obdobné je uspořádaní pravé podpěry s tím rozdílem, že podpírá šnek z pravé strany a 

je doplněna o desku, která je přivařena na spodní část pravého štítu (koutové svary). Jedná se 

o ocelový plech tloušťky 8mm vyřezaný laserem a ohnutý na ohýbacím lisu do požadovaného 

tvaru. Slouží k umístění pohonu na dané zařízení a zachycuje krouticí moment (vibraci) 

vyvolaný pohonem podavače. Ložiskové těleso se rovněž sestává z dvouřadého kuličkového 

ložiska s kosoúhlým stykem s oboustranným těsněním z nitridové pryže, speciálního 

upínacího pouzdra, podložky a matice. 

 

Obr. 6.7 Pravá podpěra s loţiskovým tělesem 

[18] 

 

6.3 Šnek 

Šnek zastává hlavní funkci celého podavače, převádí rotační pohyb motoru na 

posuvný pohyb materiálu (úhelný prach). Daný prvek se skládá ze čtyř hlavních částí a to 

šnekovnice, šnekové hřídele, levého konce šnekového hřídele a pravého konce šnekového 

hřídele.  

Šneková hřídel je ve skutečnosti trubka o průměru  tloušťky t=4,5 mm 

z konstrukční oceli třídy 17240 (nerez). Oba konce jsou vysoustruženy na průměr  do 

délky l=50 mm. Do levého konce šnekového hřídele jsou vyvrtaný čtyři díry po 90° ve 

vzdálenosti l=15mm. Pravý konec je upraven stejným způsobem s tím rozdílem, že vzdálenost 

děr je l=40 mm. 
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Obr.6.8 Hřídel Šneku 

[18] 

 

Levý konec šnekového hřídele slouží k uložení šneku v ložiskovém domku a je 

zalícován do šnekového hřídele. K zabránění pootočení je tento prvek přivařen pomocí čtyř 

děrových svarů a koutového svaru k tělu šnekového hřídele. 

 

Obr.6.8 Levý konec jádra šneku 

[18] 
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Pravý konec šnekového hřídele zaujímá stejnou funkci, s tím rozdílem že na jeho 

opačném konci je drážka pro péro sloužící k spojení šneku s pohonem. 

 

 

Obr.6.10 Pravý konec jádra šneku 

 

Na tělo trubky se pomocí koutových a V svarů přivaří šnekovnice. Ve skutečnosti se 

jedná o kruhové výstřižky z plechu o průměru  uprostřed rozstřihnutých a 

roztažených na potřebné stoupání, v tomto případě na . Materiál všech těchto částí je 

rovněž konstrukční ocel třídy 17240 (nerez). 

 

 

Obr.6.11 Kruhový výstřiţek 

[18] 
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Obr.6.12 Unášecí pvek šnekového podavače 

[18] 

 

6.4 Poháněcí stanice 

Zaručuje přenos krouticího momentu na hřídel šneku. Sestává se z čelní převodovky, 

trojfázového asynchronního motoru čtyřpólového a spojky s pružným elementem. 

Konstrukce čtyřpólového třífázového motoru s kotvou nakrátko je vyrobena z litého 

hliníku, což je nesporná výhoda pro daný podavač z hlediska hmotnosti. Tento prvek je 

vybaven frekvenčním měničem typu BN 55 LMD 055 Y1 IP 55 CLF N firmy Bonfiglioli, 

který dokáže upravit otáčky tedy i rychlost dle potřeby.  

Jako převodového mechanismu bylo použito čelní převodovky firmy  Bonfiglioli typ 

C 11 2 P 15,5 S01 P71. Celá konstrukce tohoto prvku je odlita z hliníku. 

 

 

Obr.6.13 Poháněcí stanice 

[18] 
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Spojení poháněcí stanice se šnekem se provádí pomocí pružné hvězdicové spojky 

s pružným elementem uprostřed, slouží k tlumení vysokých vibrací hřídelí, spojení je 

uskutečněno pomocí péra na obou koncích. Daný prvek je zakrytován v důsledku nebezpečí 

namotání cizích těles (končetiny atd.). 

 

Obr.6.14 Pruţná hvězdicová spojka 

[18] 

 

 

Obr.6.15 Kryt na spojku 

[18] 
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Obr.6.16 Umístění poháněcí stanice 

[18] 

 

6.5 Kryt 

Na horní část žlabu se přišroubuje pomocí šroubů se šestihrannou hlavou, podložek a 

matic kryt z oceli třídy 11323. Jedná se o ocelový plech tloušťky 5 mm, na jehož pravém 

konci je přivařena příruba tzv. vpád, sloužící pro upevnění deskového uzávěru. K eliminování 

nerovností se mezi žlab a kryt vloží gumové těsnění o tloušťce 3 mm.  

 

 

Obr.6.14 Kryt šnekového podavače 

[18] 



Diplomová práce  Kamil Skácel 

66 

 

6.6 Ochranné nátěry 

Daný systém je opatřen ochranným nátěrem značky Derisol, jedná se o dvousložkový 

základní nátěr na bázi akrylové pryskyřice s antikorozními pigmenty. Je vhodný na přilnavý 

hliník, nerez, pozink a ocel. Slouží k ochraně proti korozi, otěru, poškrábání a chemikáliím. 

 

 

Obr.6.16 Šnekový podavač pro dopravu úhelného prášku 

[18] 

 

 

6.7 Bezpečnostní předpisy 

Na zařízení je třeba provádět běžnou údržbu (mazání, výměna opotřebených dílů, 

vizuální kontrolu atd.). Při údržbě je nutné, aby dané zařízení bylo vypnuté a řádně zajištěné. 

Obsluha a pracovníci musejí být vybaveny ochrannými pomůckami a musejí dbát veškerých 

zásad bezpečnosti práce. Montáž a údržbu elektrotechnických zařízení musejí provádět osoby 

s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/78 Sb.  Zařízení je navrhnuto 

tak, aby byl kolem dostatečný prostor, aby nedošlo k ohrožení zdraví obsluhy. 
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7. Závěr 

 Dle zadání tepelné elektrárny Třebovice sídlící na území Ostravy, byl zpracován 

projekční návrh šnekového podavače. Byly předloženy tři varianty řešení, z nichž se jako 

nejvhodnější varianta jevila možnost použití přímého žlabového podavače. Jelikož dochází při 

použití běžných materiálu k značnému opotřebení tohoto systému, jsou hlavní části podavače, 

které přichází do styku s materiálem, vyrobeny z konstrukční oceli třídy 17240 (nerez), mezi 

nesporné výhody tohoto materiálu patří menší vliv abrazivních účinků materiálu, 

korozivzdornost, odolnost vůči vysokým teplotám a menší součinitel tření oproti běžným 

materiálům.  

Dále byl zpracován výpočet dle normy ISO 1050, dle (2), (3). Byly spočteny odpory, 

potřebné pro určení výkonu elektromotoru. Z této veličiny byl navržen čtyřpólový třífázový 

motor s kotvou nakrátko firmy Bonfiglioli. Tento prvek s kostrou z hliníku, je vybaven 

frekvenčním měničem, který umožňuje regulaci otáček, tedy i rychlosti podle potřeb provozu. 

Jako převodového mechanismu bylo použito čelní převodovky s převodovým stupněm i 

=15,5. Kostra převodovky je rovněž odlita z hliníku. Spojení těchto prvků se šnekem se 

realizovalo spojkou s pružným elementem firmy Tea-Hamburg. Celý systém se připevnil na 

desku umístěnou na pravé podpěře žlabu pomocí šroubu se šestihrannou hlavou, podložek a 

matic. Následoval přepočet pro skutečné otáčky po zpřevodování. Motor byl zkontrolován na 

rozběh, zda dokáže dané prvky uvést do pohybu. Kontrola vyhověla s rezervou, z toho 

usuzuji, že návrh elektromotoru byl proveden správně.  

V dalším kroku byl zkontrolován pevnostně unášecí prvek (šnek) z hlediska statické 

bezpečnosti. Následoval výpočet průhybu šneku vyvolaný působením vlastní tíhy, díky 

kterému byla ověřena vůle mezi žlabem a šnekem. V dalším kroku byl zkontrolován levý 

konec šnekového hřídele na krut, pravý konec šnekového hřídele na krut a následovala 

kontrola péra. Navržené zařízení snese až třikrát větší dopravní množství než požaduje 

zadavatel. Díky frekvenčnímu měniči, můžeme dosáhnout různých rychlostí pohybu 

materiálové vrstvy. Určitou nevýhodou se může zdát cena materiálu nosné konstrukce a šneku 

ale domnívám se, že vliv opotřebení bude menší, tedy celé zařízení se stane efektivnějším, než 

při výrobě nosné konstrukce a šneku například z běžné konstrukční oceli. 

  

 

 



Diplomová práce  Kamil Skácel 

68 

 

8. Seznam použitých pramenů 

Literatura 

 

(1)   Polák J., Bailotti K., Pavliska J., Hrabovský L., Dopravní a manipulační zařízení II 

        VŠB Technická univerzita Ostrava ISBN 80-248-0493-X 

 

(2)  Pešat Z., Manipulace s materiálem v hutích 

 VŠB – Technická univerzita Ostrava ISBN 80-7078-107-6 

 

(3) Dražan F., Jeřábek K., Manipulace s materiálem 

 VŠB-Technická univerzita Ostrava  8909/79 

 

(4) Vávra P., Leinveber J., Řasa J., Strojnické tabulky  

 Radimova 37/50 Praha 6 ISBN 80-7183-164-6 

 

(5) Kaláb K., Části a mechanismy strojů pro bakaláře 

 VŠB-Technická univerzita Ostrava ISBN 978-80-248-1290-8 

 

 

Seznam použitých obrázků 

 

[1]   www.ostravaci.cz/fotoostrava.php?sekce=1&alb=89&c=25&od=17&do=32&id=1968 

 

[2]  www.cez.cz/cs/vzdelavani/publikace/7.html  

 

[3]  www.turbosquid.com/3d-models/freight-wagon-3d-model/340930 

 

[4]  obrázek pořízen v program AutoCAD Mechanical 2007 

 

[5] www.has.cz/kat/wamgroup-podavace-davkovace-snekove-dopravniky/wamgroup-

vyrobni-program/snekove-dopravniky/ 

 

[6]
 
 www.segler.eu/de/promixcontiprozessmischer/promixcontiprozessmischer.php  

http://www.ostravaci.cz/fotoostrava.php?sekce=1&alb=89&c=25&od=17&do=32&id=1968
http://www.has.cz/kat/wamgroup-podavace-davkovace-snekove-dopravniky/wamgroup-
http://www.has.cz/kat/wamgroup-podavace-davkovace-snekove-dopravniky/wamgroup-


Diplomová práce  Kamil Skácel 

69 

 

 

[7]
 
 www.adaptdopravniky.cz/produkty/snekove-dopravniky/chemicky-prumysl-

38/snekove-dopravniky---chemicky-prumysl.html 

 

[8]  www.conveyoreng.com/products.asp 

 

[9]
 
 www.trantec.info/custom_applications.htm 

 

[10]
 
 www.agrifeedonlineexpo.com/sponsors.php/contact/135/amandus_kahl.html 

 

[11] www.loziska-gufera.cz 

 

[12] www.motive.it
 
 

 

[13] www.rotex.com 

 

[14]
 
 www.ctbrno.cz/index.php?menu=30&zavreno=1&jedinecnejmeno= 

 

[15]
 
 www.opis.cz/invertor/index.htm 

 

[16]  www1.siemens.cz/ad/current/index.php 

 

[17] www.batemanengineering.com/Globe%2047%20jpegs/Globe2047%20p4%20left.jpg
 
 

  

[18]  obrázek pořízen v program Autodesk Inventor Professional 2008 

 

[19]  obrázek pořízen v programu Ansys V11 

 

[20] www.skf.com/portal/skf_cz/home/catalogues 

 

 

 

 

 

http://www.adaptdopravniky.cz/produkty/snekove-dopravniky/chemicky-prumysl-
http://www.adaptdopravniky.cz/produkty/snekove-dopravniky/chemicky-prumysl-
http://www.ctbrno.cz/index.php?menu=30&zavreno=1&jedinecnejmeno


Diplomová práce  Kamil Skácel 

70 

 

Seznam použitých příloh 

Ložiskový domek 722508DB 

Ložiskový domek 722508 DA 

Trojfázový asynchronní motor Bonfiglioli BN71C 4 230/400-50 IP 55 CLF B4 

Čelní převodovka Bonfiglioli C 112 P 15,5 S1 P71   

Pružná hvězdicová spojka Tea-Hamburg C28/38 FB 

Frekvenční měnič  BN  55 LMD 055 Y1 IP 55 CLF 

 

Výkresová dokumentace 

Sestavný výkres šnekového podavače SN151-1 

Sestavný výkres šneku SN151-1-2 

Sestavný výkres zadního štítu SN151-1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce  Kamil Skácel 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Závěrem diplomové práce bych rád poděkoval doc. Ing. Leopoldu Hrabovskému, Ph.D. a 

Ing. Tomáši Konečnému, za rady a podnětné připomínky při řešení diplomové práce. 

 



Diplomová práce  Kamil Skácel 

72 

 

 

 

 

 

 


