
 

 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta strojní 

Institut dopravy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doprava slévárenského písku 

 

Transfer of Foundry Sand 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:                                Bc. Petr Gűnther 

Vedoucí diplomové práce:    Ing. Jan Nečas, Ph.D. 

 

Ostrava 2010 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci včetně příloh vypracoval samostatně pod 

vedením vedoucího diplomové práce a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu.  

 

V Ostravě ....................................       .........................................  



4 
 

Prohlašuji, že 

 

• jsem byl seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon 

č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských 

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – 

školní dílo.  

• beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

„VŠB-TUO“) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou práci užít 

(§ 35 odst. 3).  

• souhlasím s tím, že diplomová práce bude v elektronické podobě uložena 

v Ústřední knihovně VŠB-TUO k nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen 

u vedoucího diplomové práce. Souhlasím s tím, že údaje o kvalifikační práci budou 

zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO.  

• bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  

• bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě 

ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO 

na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  

• beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce 

podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu 

na výsledek její obhajoby.  

 

 

V Ostravě ....................................       ......................................... 

 

 

 

 

 

 

Bc. Petr Gűnther 

Družstevní 171 

Bohuslavice 

747 19 



5 
 

ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

GŰNTHER, P. Doprava slévárenského písku : diplomová práce. Ostrava VŠB - Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 2010, 61 s. 

 Vedoucí práce: Ing. Jan Nečas, Ph.D.   

 

 Diplomová práce se zabývá návrhem vhodných dopravních systémů slévárenského 

písku na třech řešených úsecích provozu slévárny. Součástí diplomové práce je rešerše 

současného stavu dopravy písků na slévárnách. V rámci návrhu byly změřeny 

mechanicko-fyzikální vlastnosti dopravovaných materiálů. V prvním řešeném úseku byl 

pro dopravu slévárenských písků zvolen systém přetlakové pneumatické dopravy. 

V druhém řešeném úseku byl pro dopravu slévárenských písků zvolen spirálový 

dopravník. V třetím řešeném úseku byl opět zvolen systém přetlakové pneumatické 

dopravy. Ve všech třech úsecích byl proveden konstrukční návrh zvolených dopravních 

systémů podpořen technologickými výpočty. 

 

 

ANNOTATION OF THESIS  
 

GŰNTHER, P. Transfer of Foundry Sand : Thesis. Ostrava : VŠB –Technical 

University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering,  Institute of Transport, 2010, 

61 p. Thesis head: Ing. Jan Nečas, Ph.D.   

 

The thesis deals with the design of the transportation system of foundry sand in three 

particular sections of the foundry. The thesis includes the background research 

of the current state of foundry sand transportation. The mechanical and physical 

properties of transported materials were measured for the proposal.  For the first section 

the pressure pneumatic conveyance for the transportation of foundry sand was selected. 

For the second section the spiral conveyor for the transportation of foundry sand was 

selected. For the third section the pressure pneumatic conveyance was selected. In all 

three sections the design of selected conveyance systems supported by technology 

calculations was performed.  

. 
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Seznam použitých značek a symbolů  

 

D Vnější průměr šnekovnice [m] 

Dp Vnější průměr trubky potrubí pneumatické dopravy [m] 

Dš Vnější průměr zvolené spirály [m] 

DU Vnější průměr prvku unášeče  [m] 

F Celková síla ve výpusti [N] 

F´ Šikmá jansenová síla  [N] 

F´1 Vodorovná janssenová  síla ve výpusti zásobníku [N] 

F´2 Svislá janssenová  síla ve výpusti zásobníku [N] 

H Výška materiálu v zásobníku [m] 

JM+P Moment setrvačnosti zvoleného bloku motoru a převodovky [kg·m2] 
Jš Moment setrvačnosti zvolené spirály [kg·m2] 
JU Moment setrvačnosti navrženého unášeče [kg·m2] 
K Celkový odpor proti pohybu materiálu [N] 

K1 Odpor z tření materiálu o šnek [N] 

K2 Odpor z trhání materiálu ve výpusti [N] 

K3 Odpor z tření materiálu o šnek pro předpokládané zaplnění  [N] 
Kabs Absolutní drsnost stěny potrubí [m] 

Lš Dopravní délka úseku 3 [m] 

MA Rozběhový moment zvoleného motoru               [N·m] 

MD Dynamický moment [N·m] 
Mk Maximální krouticí moment působící na hřídeli [N·m] 

MM Jmenovitý moment zvoleného motoru               [N·m] 

MP Jmenovitý moment zvolené převodovky          [N·m] 

MS Statický moment [N·m] 
P Potřebný minimální výkon na hřídeli motoru [W] 

PM Výkon zvoleného motoru [W] 

Q Dopravní množství v  dopravním úseku 3 [t/hod] 

Qp Dopravní množství pro pneumatickou dopravu [kg·s-1] 

Qv Průtok vzduchu v potrubí [m3·hod-1]

R Minimální hydraulický poloměr výpustného otvoru [m] 

Re Mez kluzu materiálu [Pa] 

V Objem nádoby pro měření sypné hmotnosti [m3] 

Vp Objem předpokládaného zaplnění šnekového dopravníku [m3] 
Wks Průřezové moduly [m2] 
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a1, a2 Velikost průřezu nosných svarů [m] 

c Opravný koeficient zahrnující vliv pohybu zrn [-] 

c5 Konstanta – vodorovné potrubí  [-] 

c6 Konstanta – svislé potrubí  [-] 

d50  Střední velikost částice [m] 

dp Vnitřní průměr trubky potrubí pneumatické dopravy [m] 

dš Vnitřní průměr zvolené spirály [m] 

fobl Třecí součinitel v oblouku [-] 

fw Součinitel vnitřního tření materiálu [-] 

fwp Součinitel vnějšího tření dopravovaného materiálu o plech [-] 

h Stoupaní šnekovnice [m] 

h š Stoupaní zvolené spirály [m] 

i Potřebný převodový poměr převodovky [-] 

iP Celkový převodový poměr zvolené převodovky [-] 

k Součinitel sypnosti [-] 

k4 Převodový součinitel daný ručním svařováním [-] 

ke Bezpečnost sváru [-] 

ki Poloměr kolena potrubí pneumatické dopravy [m] 

kφ Součinitel plnění šnekového dopravníku [-] 

li Délka úseku potrubí pneumatické dopravy [m] 

lš Délka zvolené spirály [m] 

m1 Hmotnost prázdné nádoby pro měření sypné hmotnosti [kg] 

m2 Hmotnost plné nádoby pro měření sypné hmotnosti [kg] 

mm Hmotnost předpokládaného maximálního množství materiálu [kg] 
mšu Hmotnost materiálu v šikmém úseku [kg] 

mtrubky Hmotnost jednoho metru trubky potrubí pneumatické dopravy [kg·m-1] 

nM Jmenovité otáčky zvoleného motoru [min-1] 

nP Výstupní otáčky zvolené převodovky [s-1] 

nš Otáčky šneku [s-1] 

p Tlak na začátku potrubí pneumatické dopravy [Pa] 

p1 Třecí ztráta - materiál [Pa] 

p2 Tlakový spád - zvedaní materiálu [Pa] 

p3 Tlakový spád – urychlení materiálu [Pa] 

p4 Třecí ztráta - vzduch [Pa] 

p5 Místní ztráta - vzduch [Pa] 

pv Celkový tlak na konci potrubí [Pa] 

pz Celkový tlakový spád na konci potrubí [Pa] 

t Doba rozběhu dopravníku [s] 
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tp Teplota vzduchu v potrubí pneumatické dopravy [°C] 

tstěny Tloušťka stěny trubky potrubí pneumatické dopravy [m] 

tš Tloušťka stěny zvolené spirály [m] 

vš Rychlost pohybu materiálu v dopravníku [m·s-1] 

vv Rychlost plynu na začátku potrubí pneumatické dopravy [m·s-1] 

w Součinitel měrného odporu proti pohybu [-] 

ws Sedimentační rychlost na konci potrubí [m·s-1] 

 

 Skutečné napětí ve sváru [Pa] 
 Maximální dovolené napětí na svár [Pa] 

β Součinitel závislý na tloušťce sváru [-] 

γs Sypná tíha materiálu [N·m-3] 

η Koeficient mechanické účinnosti [-] 

λ Součinitel sklonu šnekového dopravníku [-] 

μ Směšovací poměr [-] 

ρ Měrná hmotnost [kg·m-3] 

ρs Sypná hmotnost [kg·m-3] 

ρvz Hustota vzduchu [kg·m-3] 

σ1 Jansenovo napětí  vodorovné [Pa] 

σ2 Jansenovo napětí  svislé [Pa] 

τo Počáteční smykové napětí [Pa] 

φe Úhel vnitřního tření  [deg] 

φwn Úhel vnějšího tření - nerez [deg] 

φwp Úhel vnějšího tření - plech [deg] 

ψs Sypný úhel [deg] 
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1. ÚVOD 

 

Téma této diplomové práce “Doprava slévárenských písků“ vzniklo na základě 

potřeby firmy Slévárna Dolní Benešov, s.r.o. vybudovat dopravní trasu ostřiva pro nově 

vybudovaný provoz páté lodě slévárny. 

 

Cílem této diplomové práce je tedy navrhnout dopravní trasu mezi zařízeními 

regenerace a skladovacími kapacitami na páté lodi slévárny.  

 

V první části je tedy nutné zpracovat literární rešerši z oblasti slévárenských písků 

a současného stavu dopravy a manipulace s těmito písky na slévárnách. V této rešerši 

bych se měl zaměřit na využití jednotlivých dopravních a manipulačních prostředků 

pro dopravu slévárenských písků, jejich konstrukci, dále pak výhod a nevýhod plynoucích 

z jejich funkce a konstrukce.   

 

V druhé části této diplomové práce se zaměřím na základy technologie regenerace 

slévárenských písků. Tato znalost je také velmi důležitá pro správnou volbu dopravních 

a manipulačních prostředků. 

 

Rovněž znalost mechanicko-fyzikálních vlastností dopravovaného materiálu je 

důležitá pro správnou volbu a následný návrh vhodného dopravního systému. Proto 

v další části této diplomové práce změřím dané vlastností dopravovaných materiálů.  

 

V poslední části zpracuji konstrukční řešení navrhované dopravní trasy s potřebnými 

technologickými a pevnostními výpočty. 
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2. TECHNOLOGIE REGENERACE A SCHÉMA TOKU OSTŘIVA 

 
Ve firmě Slévárna Dolní Benešov s.r.o. je pro tvorbu formovací směsi využíváno 

takzvané furanové technologie. Jde o technologii, kdy je k výrobě forem použito 

samotvrdnoucích směsí, které vznikají smícháním ostřiva (regenerát) s pojivem (furanová 

pryskyřice) a tvrdidlem (kyselina paratoluensulfonová). Formovací směs je tvořena 

v kontinuálních mísičích. Výhodou furanové technologie je snadná regenerace použitých 

formovacích směsí.  

 

Regenerace je postup, při kterém čistíme již použité ostřivo a snažíme se získat 

ostřivo o původní zrnitosti a čistotě. Vlivem regeneračního procesu, v případě této 

slévárny mechanickou regenerací, se sníží procento objemu regenerátu na hranici okolo 

95%. Vlivem toho je regenerát oživován 5% nového písku.  Jak jsem již zmínil, je 

regenerace v oblasti furanových směsí velmi výhodná a oproti jiným technologiím 

je mnohem jednoduší a ekonomicky méně nákladná. 

 

V  provozu slévárny, pro kterou navrhuji dopravu regenerátu, probíhá takzvaná 

dvojstupňová regenerace. V prvním kroku je na vytloukacím vibračním roštu uvolňována 

již použitá formovací směs, označována jako vratná směs. Tento vytloukací vibrační rošt 

je vybaven předregenerační jednotkou a v tomto místě dochází k rozbíjení vratné směsi. 

Drtí se zde hroudy, ze směsi jsou odstraňovány zbytky kovů a odlučují se zde částice, 

které překračují velikost požadovaného zrna. Tento proces je nazýván prvním stupněm 

regenerace a výstupem je takzvaný primární regenerát. V druhém stupni regenerace je 

využíváno dynamicko-mechanické regenerace za sucha. Využívá se k tomu malý 

vytloukací vibrační rošt a dále pak materiál vstupuje do třídiče a chladiče pracujícího 

na fluidním principu. Toto zařízení pracuje na principu nízkoenergetické otírky, to 

znamená, že zrna se navzájem otírají ve fluidním loži a tím se z jejich povrchu odstraňuje 

zbytkové pojivo. U obou stupňů regenerace dochází navíc k odprášení regenerátu.   

 

Tok ostřiva při regeneraci je znázorněn na obrázku (Obr. 2.1) a jeho popis je 

následující. Na vytloukací vibrační rošt je přiváděna vratná směs (Uzel 5), což je již 

použitá formovací směs a dále pak čistý písek ze zásobníku (Uzel 1). Zde je vratná směs 

zbavena hrud a zbytků kovů. V dalším kroku je dopravovaná již skoro upravená směs 

označená jako primární regenerát do zásobníku regenerovaného písku (Uzel 2).  
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Následně je primární regenerát dopraven ze zásobníku regenerovaného písku 

do třídícího a chladícího zařízení (Uzel 3). V tomto zařízení je primární regenerát 

podroben druhému stupni regenerace a následně je regenerát dopraven do provozního 

zásobníku mísiče (Uzel 4). Poslední dopravní uzel (Uzel 5) je sled operací a manipulace 

s formovací směsí od výroby formovací směsi až po její využití a následné přeměny na 

vratnou směs.  

 

 

Obr. 2.1 – Schéma toku ostřiva ve firmě Slévárna Dolní Benešov s.r.o. 

 

 

 

 

 

Celkově se v provozu otočí maximálně 30[t] ostřiva za pracovní směnu, která trvá 7,5 

hodiny. Vytloukací vibrační rošt je schopen toto množství zpracovat do 6 hodin. Třídící a 

chladící zařízení zvládne množství 30[t] upravit do 7,5 hodiny. Tyto parametry jsou dány 

výrobcem daných zařízení [9]. Z těchto parametrů zařízení a požadavků provozovatele 

vycházím při návrhu dopravních systému. 
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3. MECHANICKO-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI DOPRAVOVANÝCH MATERIÁLŮ  

 
K správnému návrhu dopravních cest a volbě dopravního systému na daných úsecích, 

je jedním z nejdůležitějších parametrů znalost mechanicko-fyzikálních vlastností 

dopravovaného materiálu. V mém případě se jedná o dopravu slévárenských písků 

(viz. Příloha A). Přesněji řečeno by se dalo říci, že jde o regenerát slévárenského písku. 

Regenerát je již jednou využitý slévárenský písek, použitý k výrobě slévárenských forem, 

ale zbaven procesem regenerace všech nežádoucích složek a vlastností, které 

slévárenský písek během svého využití získal. Regenerát by se dal tedy definovat jako 

písek původní zrnitosti a čistoty nového slévárenského písku.   

 

Pro potřeby návrhů systémů dopravy regenerátu na 5. lodi slévárny, jsem odebral 

na daném provozu potřebné vzorky dopravovaného materiálu. Odběr vzorků probíhal 

v dopravním uzlu 2 a 4 (Obr. 2.1) provozu, který disponuje stejnou technologií úpravy 

a skladování písků, jakou bude vybaven i provoz 5. lodě dané slévárny, tedy lze 

předpokládat, že dopravovaný materiál bude mít stejné mechanicko-fyzikální vlastnosti. 

Mechanicko-fyzikální vlastnosti odebraných vzorků materiálů jsem proměřil za přispění 

Ing. Aleše Procházky a Ing. Roberta Brázdy, Ph.D v Laboratoři sypkých hmot VŠB-TU 

Ostrava. 

 
 Na následujících stránkách uvádím stručně postupy měření, podle kterých jsem 

postupoval a hodnoty změřených vlastností potřebných pro návrh dopravních uzlů.  

 

Z důvodu nemožnosti odběru vzorku materiálu v dopravním uzlu 3 (Obr. 2.1) pro který 

také navrhuji dopravu, zde zavedu předpoklad, že materiál v tomto uzlu bude mít stejné 

mechanicko-fyzikální vlastnosti jako materiál v předešlém uzlu označený regenerát vz.2. 

Vycházím především z měření mechanicko-fyzikálních vlastností vzorků odebraných 

v uzlech 2 a 4 a jejich následného porovnání. Oba měřené vzorky, jak ukázalo měření, 

mají velmi podobné mechanicko-fyzikální vlastnosti a tímto můžu tedy částečně zavedený 

předpoklad potvrdit. Dále mohu suchý písek považovat za relativně nekompresibilní 

materiál, což mě také vede k předpokladu, že materiál mezi úseky 2 a 4 příliš nezmění 

své vlastnosti. 
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3.1. Sypná hmotnost  

 
Jde o hmotnost materiálu, který je ve stavu, ve kterém se běžně dopravuje 

po dopravních trasách. K měření sypké hmotnosti materiálu jsem použil nádobu, u které 

jsem si předem určil její hmotnost (m1). Pak jsem naplnil nádobu 1[dm3] (V) měřeného 

vzorku. Při plnění jsem se snažil, aby byl měřený materiál volně nasypán a nedošlo k jeho 

upěchování. Plnou nádobu jsem pak zvážil a zaznamenal si její hmotnost (m2). Postup 

jsem pro každý z vzorků třikrát opakoval a následně si za použití vzorce (1) vypočetl 

hodnoty sypné hmotnosti daného materiálu a z těchto hodnot jsem si následně vypočetl 

střední hodnou sypné hmotnosti (viz Tab. 3.1).      

 

 

     ·                                                                                                             3.1  

 

Tab. 3.1 – Vypočtené hodnoty sypné hmotnosti 

Měřený vzorek Číslo měření 

Sypná hmotnost 

 

ρs [kgּm-3] 

Střední hodnota 

sypné hmotnosti 

ρs [kgּm-3] 

Regenerát vz. 2 

1 1559 

1562 2 1576 

3 1551 

Regenerát vz. 4 

1 1523 

1516 2 1522 

3 1503 
 
 

 

3.2. Měrná hmotnost 

 

Měrná hmotnost křemičitých písků se dle literatury [5] pohybuje v rozmezí hodnot 

2620-2660[kg·m-3]. Pro účely této diplomové práce volím střední hodnotu z daného 

rozsahu měrných hmotností ρ=2640[kg·m-3].   
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3.3. Sypný úhel  
 

Vytvoření přirozeného sypného úhlu jsem provedl velmi pomalým zvedáním válcové 

nádoby bez dna, která byla naplněna měřeným vzorkem. Potřebný přirozený sypný úhel 

jsem pak odměřil mezi vodorovnou rovinou, na kterou byl vzorek vysypáván a pomyslnou 

přímkou kuželu vysypaného vzorku. Postup jsem pro každý z vzorků třikrát opakoval 

a výsledky zaznamenal do tabulky. Následně jsem vypočetl střední hodnotu přirozeného 

sypného úhlu měřených vzorků (viz Tab. 3.2).       

 

Obr. 3.1 – Schéma postupu vytvoření a měření přirozeného sypného úhlu 

 

 

Tab. 3.2 – Naměřené a vypočtené hodnoty přirozeného sypného úhlu 

Měřený vzorek Číslo měření 

Sypný úhel 

 

ψs [deg] 

Střední hodnota 

sypného úhlu 

ψs [deg] 

Regenerát vz. 2 

1 28 

28 2 29 

3 27 

Regenerát vz. 4 

1 29 

29 2 30 

3 28 
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3.4. Úhel vnitřního tření  

 
Znalost velikosti úhlu vnitřního tření je důležitý parametr pro správnou volbu 

a následný výpočet dopravní trasy. Jde o tření mezi jednotlivými zrny materiálu. 

Smykovou zkoušku jsem provedl za asistence Ing. Aleše Procházky na Jenikeho 

smykovém stroji. Na tomto smykovém stroji je pomocí silového snímače měřena smyková 

síla (T), potřebná k posunutí smykového kroužku (2) po smykové misce (3). Měřený 

materiál (1) je zatížen při měření postupně se snižující normálovou silou (N), která je 

vyvozena závažím působícím přes smykové víko (4) na měřený materiál. Přesný popis 

metody měření podle Jenikena, dle kterého jsem postupoval při měření mých vzorků, je 

popsán v literatuře [7]. Vyhodnocení výsledků měření, které uvádím v následující tabulce 

(viz. Tab. 3.3), zpracoval Ing. Robert Brázda, Ph.D a jsou taktéž uvedeny v příloze této 

diplomové práce (viz Příloha B).    

 

Obr. 3.2 – Schéma měření úhlu vnitřního tření na Jenikeho smykovém stroji 

 

 

Tab. 3.3 – Úhel vnitřního tření materiálu 

Měřený vzorek 
Úhel vnitřního tření 

φe [deg] 

Regenerát vz. 2 36,12 

Regenerát vz. 4 35,59 
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3.5. Úhel vnějšího tření 

 
Taktéž i znalost velikosti úhlu vnějšího tření je důležitá pro správný návrh a výpočet 

dopravní trasy. Jde o tření mezi materiálem a podložkou z kontaktního materiálu. 

Smykovou zkoušku jsem provedl za asistence Ing. Aleše Procházky na Jenikeho 

smykovém stroji. Na tomto smykovém stroji je pomocí silového snímače měřena smyková 

síla (T), potřebná k posunutí měřeného materiálu (1) nasypaného v smykovém kroužku 

(2) po kontaktním materiálu (3). Měřený materiál je během měření zatížen postupně se 

snižující normálovou silou (N), která je vyvozena závažím působícím přes smykové víko 

(4) na měřený materiál. Přesný popis metody měření podle Jenikena, dle kterého jsem 

postupoval při měření mých vzorků, je popsán v literatuře [7]. V mém případě jsem měřil 

úhel vnějšího tření pro plech a nerezový plech. Vyhodnocení výsledků měření, které 

uvádím v následující tabulce (viz Tab. 3.4), zpracoval Ing. Robert Brázda, Ph.D a jsou 

rovněž uvedeny v  příloze této diplomové práce (viz Příloha B). 

 

Obr. 3.3 – Schéma měření úhlu vnějšího tření na Jenikeho smykovém stroji 

 

 

Tab. 3.4 – Úhel vnějšího tření materiálu pro dané kontaktní materiály 

Měřený vzorek 
Úhel vnějšího tření – plech 

φwp [deg] 

Úhel vnějšího tření – nerez 

φwn [deg] 

Regenerát vz. 2 22,78 17,74 

Regenerát vz. 4 23,27 17,22 
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3.6. Granulometrické složení  

 
Granulometrické složení vzorků provedl bez mojí asistence Ing. Robert Brázda, Ph.D. 

na laserovém granulometru Analysette 22. Výsledky měření granulometrického složení 

jsou uvedeny v příloze této diplomové práce (viz Příloha B). 

 

Dle výsledků měření vykazoval vzorek označený regenerát vz. 2 mnohem vyšší 

rozsah velikosti částic, který se pohyboval v rozmezí 5-1660[μm]. Oproti tomu druhý 

vzorek označený regenerát vz. 4 obsahoval částice v rozsahu velikosti 30-830[μm]. 

Z výsledků měření je patrné velmi podobné granulometrické složení obou měřených 

vzorků a vzhledem ke srovnatelným tvarům obou křivek (viz Příloha B) předpokládám, 

že materiály budou mít velmi podobné mechanicko-fyzikální vlastnosti. Tato skutečnost se 

již také projevila při předchozích měřeních některých jiných vlastností, kde se změřené 

hodnoty u obou vzorků měnili jen minimálně. V následující tabulce (viz Tab. 3.5) uvádím 

změřenou hodnotu střední velikosti částice pro oba vzorky materiálů.  

 

Tab. 3.5 – Střední velikost částice 

Měřený vzorek 
Střední velikost částice 

d50 [mm] 

Regenerát vz. 2 0,378 

Regenerát vz. 4 0,322 

 

 

3.7. Abrazivnost  

 
 Písky se všeobecně považuji za velmi abrazivní materiály. Abrazi způsobuje 

především tvar, velikost jednotlivých zrn a chemické složení daného materiálu. Jelikož 

hlavním minerálem v přirozených křemičitých píscích je křemen (SiO2) a ten je na 

Mohsově stupnici tvrdosti na sedmém místě, dá se tedy předpoklad abrazivního materiálu 

potvrdit. Z těchto výše uvedených důvodů je třeba brát tuto vlastnost materiálu v potaz při 

následném návrhu a konstrukci dopravního systému.  

 



19 
 

3.8. Geometrická stavba  

 
Pro potřebu přesnějšího prozkoumání geometrické stavby částic měřených vzorků 

byly zhotoveny mikrosnímky v Centru nanotechnologie VŠB-TU Ostrava a to za asistence 

Marie Heliové pomocí řádkovacího elektronového mikroskopu PHILIPS XL-30. Dále pak 

jsem provedl měření kulatosti částic za asistence Ing. Aleše Procházky v Laboratoři 

sypkých hmot VŠB-TU Ostrava na měřicím přístroji Camsizer. 

 

 Pro porovnání sféricity částic u obou vzorků bylo provedeno měření na měřicím 

přístroji Camsizer a následně zhotoven graf (viz Graf 3.1) sféricity částic v závislosti 

na objemovém množství částic. Na svislé ose grafu je uvedeno objemové množství částic 

(Q3) jde o kumulativní funkci založenou na objemu.  Na vodorovné ose je uvedena 

hodnota sféricity částic (SPHT), která kolísá v rozmezí hodnot 0-1, kde u částic 

jehlovitého tvaru se hodnota blíží 0 a částice ideálně kulovitého tvaru dosahují maximální 

hodnoty 1. Jak je vidět z grafu oba měřené vzorky mají velmi podobný průběh křivek 

a proto je zřejmé, že vzorky mají i velmi podobnou geometrickou stavbu částic.  

 

Střední hodnota sféricity částic pro vzorek označený regenerát vz. 2 je 0,845[-] a pro 

vzorek označený regenerát vz. 4 nabývá hodnoty 0,884[-]. 

 

Graf 3.1 – Graf sféricity částic v závislosti na objemové množství částic 

(LSH VŠB-TU Ostrava) 

(modrá regenerát  vz. 2, červená regenerát vz. 4) 
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Z níže uvedených obrázků (Obr. 3.4, Obr. 3.5), kde jsou zhotoveny snímky pomocí 

elektronového mikroskopu s 25 násobným zvětšením, je patrné, že vzorky regenerátů 

2 a 4 se příliš svou stavbou a tvarem částic neliší. Tento fakt byl potvrzen i měřením 

sféricicty.  

Obr. 3.4 – Regenerát vz. 2 (foto Heliová Marie, CNT VŠB-TU) 

 

 

Obr. 3.5 – Regenerát vz. 4 (foto Heliová Marie, CNT VŠB-TU) 
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4. POPIS ŘEŠENÝCH DOPRAVNÍCH ÚSEKŮ A VOLBA DOPRAVNÍHO SYSTÉMU 

 

4.1. Volba dopravního systému v dopravním uzlu 2 

 

V prvním řešeném dopravním uzlu 2 hledám vhodný systém dopravy primárního 

regenerátu mezi vytloukacím vibračním roštem a zásobníkem s regenerovaným pískem. 

V tomto dopravním uzlu dopravuji materiál označený jako regenerát vz. 2. Jeho 

mechanicko-fyzikální vlastnosti jsou uvedeny v předešlé kapitole (viz kapitola 3). Zde také 

musím počítat s teplotou dopravovaného materiálu, která dosahuje až 80[°C]. 

Požadované množství primárního regenerátu, které má být navržený systém schopen 

dopravit je 5[t/hod]. Tento údaj vychází z parametru výkonu vytloukacího vibračního roštu 

a maximálního potřebného množství materiálu dopravovaného za jednu směnu.    

 

Podmínky, které musí dopravní systém v  dopravním uzlu splňovat: 

 

• Dopravit potřebné množství materiálu 5[t/hod] na danou vzdálenost 

• Bezprašný provoz  

• Materiál nesmí přijít do styku s vnějším prostředím  

• Schopnost dopravovat abrazivní materiál 

• Schopnost dopravovat materiál do teploty [°C] 

• Ekonomicky výhodný  

 

Možné varianty dopravního systému pro řešený dopravní uzel: 

 

• Kombinace vodorovných a svislých šnekových dopravníků 

• Kombinace šnekových podavačů a korečkového dopravníku 

• Kombinace šnekových podavačů a dopravníku Schrage 

• Pneumatická doprava 

  

 

Při volbě dopravního systému vycházím především z rozmístění zařízení, jejich 

technické dokumentace a projekčních plánů budovy. První tři varianty řešení považuji 

za příliš komplikovaná a neekonomická z důvodu použití několika dopravních systémů, 

což se projeví jak v pořizovací ceně, tak v následné údržbě celého dopravního systému. 

Poslední varianta dopravy pomocí pneumatického systému se jeví jako nejvíce přijatelná 

pro řešený dopravní uzel a to především z důvodu prostorových omezení a relativně 
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velkého dopravního převýšení, kde musí systém překonat převýšení 18200[mm]. Tento 

systém také splňuje všechny výše uvedené podmínky, které jsou na dopravu kladeny.   

 

Po posouzení všech dnes používaných systémů dopravy ostřiva ve slévárnách 

(viz Příloha A) a jejich vhodnosti pro tento dopravní uzel volím systém přetlakové 

pneumatické dopravy.  

 

Pneumatický systém dopravy pro dopravu ostřiv ve slévárnách je v dnešní době čím 

dál více využívaný. Zejména ve spojení s regenerací furanových formovacích směsí, kde 

je tohoto dopravního systému využíváno k dopravě mezi jednotlivými zařízeními 

používanými pro regeneraci. Tento systém dopravy je z hlediska jak konstrukčního 

tak ekonomického pro dopravu ostřiv velmi výhodný.  

 

K výhodám pneumatické dopravy patří jejich jednoduchost, prostorová přizpůsobivost, 

prachotěsnost, odolnost proti povětrnostním vlivům. Tento systém je schopen dopravovat 

materiál vodorovně, svisle, šikmě, popřípadě kombinací těchto variant. Pneumatická 

doprava vyžaduje jen minimální údržbu a je investičně levná. Nevýhodou této dopravy je 

podmínka, že dopravovaný materiál musí být vysušený, což materiál v řešeném uzlu 

splňuje. Další nevýhoda oproti jiným dopravníkům je její energetická náročnost během 

provozu, ale i přes tuto nevýhodu a přihlédnutí k výhodám můžu obecně považovat 

systém pneumatické dopravy za ekonomický nejvýhodnější pro dopravu ostřiva na daném 

dopravním uzlu. 

 

V tomto případě je systém pneumatické dopravy napojen na mezizásobník, který je 

součástí vytloukacího vibračního roštu a z tohoto místa je dále primární regenerát 

dopravován do zásobníku regenerovaného písku. Na následujícím schématu 

(Obr. 4.1) uvádím rozměry zvolené dopravní cesty a prostorovou dispozici řešeného 

dopravního uzlu. Dopravní trasu tvoří tři vodorovné a dva svislé úseky. Výstup 

z dopravního systému je umístěn 500[mm] pod stropem zásobníku regenerovaného 

písku. Toto konstrukční řešení bylo možno realizovat, jelikož maximální možný objem 

ostřiva v oběhu nepřekračuje objem zásobníku s pomyslným stropem ve vzdálenosti 

500[mm] pod skutečným stropem zásobníku. Toto konstrukční řešení je výhodné 

především po stránce energetické, kde se tímto zbavíme jednoho prvku, v tomto případě 

kolena pneumatické dopravy, což je výhodné jak po stránce údržby tak i ekonomické. 
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Obr. 4.1 – Schéma zvolené dopravní trasy pro dopravní uzel 2 
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4.2. Volba dopravního systému v dopravním uzlu 3 

 

V druhém řešeném dopravním uzlu, označeném jako uzel 3, hledám vhodný systém 

dopravy primárního regenerátu mezi zásobníkem s regenerovaným pískem a třídícím 

a chladicím zařízením. V tomto dopravním uzlu dopravuji materiál o mechanicko-

fyzikálních vlastnostech materiálu označeného jako regenerát vz. 2. Jeho mechanicko-

fyzikální vlastnosti jsou uvedeny v předešlé kapitole (viz kapitola 3). Požadované 

množství regenerátu, které má být navržený systém schopen dopravit je 4[t/hod]. Tento 

údaj vychází z parametru výkonu třídícího a chladícího zařízení, jenž je ve slévárně použit 

a maximálního potřebného množství materiálu dopravovaného za jednu směnu.  

 

Dalším důležitým požadavkem, který musí být v daném dopravním uzlu vyřešen, je 

možnost vyskladnění celého obsahu zásobníku. Jedním z důvodů, který vede k tomuto 

požadavku, je postupná degradace regenerátu, který má, i přes oživování směsi novým 

ostřivem, jen omezenou životnost a časem degraduje. Ve slévárně je k tomuto účelu 

využíváno cisteren automobilové dopravy, které jsou vybaveny vlastním vyprazdňovacím 

pneumatickým systémem.       

 

Podmínky, které musí dopravní systém v  dopravním uzlu splňovat: 

 

• Dopravit potřebné množství materiálu 4[t/hod] na danou vzdálenost 

• Bezprašný provoz  

• Materiál nesmí přijít do styku s vnějším prostředím  

• Schopnost dopravovat abrazivní materiál 

• Možnost vyskladnění zásobníku s regenerovaným pískem  

• Ekonomicky výhodný  

 

 

Možné varianty dopravního systému pro řešený dopravní uzel: 

 

• Redlerový dopravník 

• Článkový dopravník 

• Pásový dopravník 

• Šnekový dopravník  
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Při volbě dopravního systému pro řešený uzel vycházím z rozmístění zařízení, jejich 

technické dokumentace a projekčních plánů budovy. Dále je důležité posouzení vhodnosti 

použití různých dopravních systémů využívaných při dopravě ostřiva ve slévárnách, jejich 

obecných výhod a nevýhod (viz Příloha A) nebo [1], [13], [10].  

 

Všechny uvedené varianty řešení se dají na daném uzlu aplikovat. Nevýhodou pro 

všechny varianty je pak fakt, že dopravovaný materiál se obecně považuje za abrazivní, 

což vede k vyšším opotřebením součástí dopravníků. Přesto se dá tento problém 

eliminovat vhodnou konstrukcí dopravníku a především vhodnou volbou materiálů 

jednotlivých částí.     

 

S přihlédnutím na současný trend volby systému dopravy ostřiv na obdobných 

úsecích volím pro tento dopravní uzel systém dopravy pomocí šnekového dopravníku.  

 

Tyto dopravníky se hodí pro dopravu nelepivých a středně abrazivních materiálů 

a tyto podmínky dopravovaný materiál splňuje. Jednou z výhod při použití šnekového 

dopravníku oproti ostatním variantám je jeho vlastnost dokonalého utěsnění, které se dá 

dosáhnout velmi jednoduchou konstrukcí. Tento parametr šnekových dopravníků je 

důležitý pro splnění některých výše uvedených požadavků, jenž na dopravu klade 

technologický proces a zadavatel.  

 

Důležitá je i volba konstrukce a materiálu dopravníku. Volím zde bezosý šnekový 

dopravník označovaný také jako spirálový dopravník. Tento dopravník pracuje na velmi 

jednoduchém principu s minimálním počtem dílů. Z tohoto důvodu se jedná o velmi 

efektivní systém s minimem poruch a snadnou údržbou. Dopravník pracuje na principu 

volně se otáčející bezosé spirály v potrubí kruhového průřezu. Otáčením spirály se 

materiál dopravuje od násypky k výsypce.  

 

V tomto případě je spirálový dopravník napojen na zásobník s regenerovaným 

pískem, který dopravuje primární regenerát do třídicího a chladícího zařízeni. Na 

následujícím schématu (Obr. 4.2) uvádím rozměry zvolené dopravní cesty a prostorovou 

dispozici zařízení řešeného dopravního uzlu. Dopravní trasu zde tvoří jeden rovný úklony 

úsek. Tento úsek je vedený pod úhlem 20°. Pohon bude umístěn v horní části dopravníku, 

takže se bude jednat o tažné provedení. Důvodem této konstrukční volby bylo především 

umístění pohonu v budově, kde na něj negativně nepůsobí vnější prostředí a tím je 

zvýšená jeho životnost. 
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Obr. 4.2 – Schéma zvolené dopravní trasy pro dopravní uzel 3 
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4.3. Volba dopravního systému v dopravním uzlu 4 

 

V posledním řešeném dopravním uzlu 4 musím navrhnout vhodný systém dopravy 

regenerátu z třídícího chladícího zařízení do provozního zásobníku, který je umístěn nad 

mísičem. V tomto dopravním uzlu dopravuji materiál označený v mé práci jako regenerát 

vz.4, jeho mechanicko-fyzikální vlastnosti jsou uvedeny v předešlé kapitole 

(viz kapitola 3). Požadované množství regenerátu, které má být navržený systém schopen 

dopravit je 4[t/hod]. Tento parametr vychází z výkonu třídícího a chladícího zařízení. 

 

Podmínky, které musí dopravní systém v dopravním uzlu splňovat: 

 

• Dopravit potřebné množství materiálu 4[t/hod] na danou vzdálenost 

• Bezprašný provoz  

• Materiál nesmí přijít do styku s vnějším prostředím  

• Schopnost dopravovat abrazivní materiál 

• Ekonomicky výhodný  

 

Možné varianty dopravního systému pro řešený dopravní uzel: 

 

• Kombinace vodorovných a svislých šnekových dopravníků 

• Kombinace šnekových podavačů a korečkového dopravníku 

• Kombinace dopravníků Schrage 

• Pneumatická doprava 

 

Při volbě dopravního systému pro dopravu regenerátu vycházím jako v předchozích 

řešených úsecích především z rozmístění zařízení, jejich technické dokumentace 

a projekčních plánů budov.  

 

Posouzením všech parametrů a s přihlédnutím k dnešnímu stavu a možnostem 

dopravy (viz Příloha A) volím systém přetlakové pneumatické dopravy.  

 

Při volbě dopravního systému v tomto úseku rozhodovala především relativně velká 

dopravní vzdálenost 31860[mm] a také převýšení 8600[mm]. Zde platí obdobně jako 

v úseku dvě, že první tři varianty jsou konstrukčně příliš komplikované. Na následujícím 

schématu (Obr. 4.3) uvádím rozměry zvolené dopravní cesty. Další důvody plynoucí 

z principu tohoto sytému, které také vedly k jeho volbě, jsem již zmínil v předešlé kapitole 

(viz kapitola 4.1). 
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Obr. 4.3 – Schéma zvolené dopravní trasy pro dopravní uzel 4 
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5. NÁVRH A VÝPOČET ZVOLENÝCH DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ 

 

5.1. Návrh a výpočet dopravního úseku 2 

 
Výpočet parametrů pneumatické dopravy je velmi složitý. Jedná se totiž o výpočet 

proudění dvoufázových soustav typu pevná látka a plyn. Hlavním důvodem složitosti 

celého výpočtu je vlastnost stlačitelnosti plynu. Z hlediska návrhu konstrukce a provozu 

pneumatické dopravy je nejdůležitější znalost spotřeby vzduchu, tlakového spádu, 

rychlosti plynu v dopravním potrubí, rychlosti částic pohybujících se v potrubí a směšovací 

poměr. 

   

Pro výpočet potřebných parametrů pneumatické dopravy pro mé řešení vycházím 

především z literatury [4]. Dále mi byl pro potřebu výpočtu zapůjčen program, 

naprogramovaný v programu Visual basic, katedry hydromechaniky a hydraulických 

zařízení, který pro tuto katedru vytvořil prof. Ing. Jaroslav Janalík, CSc. Profesor mě 

seznámil s funkcí daného programu a také mi objasnil problematiku a úskalí výpočtů 

pneumatické dopravy. Program je uzpůsoben tak, že je schopen řešit sériové potrubí 

a kolena v libovolné kombinaci a dopravní cesta může být vedena jak vodorovně tak 

svisle. Kolena mají úhel 90° a mohou ležet ve vodorovné nebo svislé rovině Na základě 

výkladu a zapůjčeného programu jsem následně zvolil a vypočetl potřebné parametry 

pneumatické dopravy.  

 

Pro výpočet a následnou konstrukci celého dopravního systému je také důležité zvolit 

další prvky pneumatické dopravy. Mezi tyto prvky patří dopravní potrubí, kolena 

dopravního potrubí a vhodný typ podavače. Na základě volby těchto prvků pak následně 

volím některé parametry vstupující do výpočtu. Na následujících stránkách uvádím 

zvolené prvky se stručným  popisem a opodstatněním jejich volby.      

 

 

5.1.1. Volba dopravního potrubí pneumatické dopravy 

 

Pro potrubí pneumatické dopravy se obvykle volí bezešvé trubky z materiálu 

11 353.0, na které jsou navařovány příruby, popřípadě jsou trubky navařovány přímo 

na sebe. Dle literatury [16] se tloušťka stěny potrubí při pneumatické dopravě pohybuje 

v rozmezí 1 až 10[mm], kdy hodnota tloušťky stěny závisí především na velikosti 

abrazivity dopravovaného materiálu a dále pak na tlaku v dopravním potrubí.  
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 Pro potrubí volím bezešvou ocelovou trubku dle ČSN 42 5715 o vnitřním průměru 

100[mm] a materiálu 11 353.0. Na základě literatury [16] a zkušeností s volbou tloušťky 

stěny potrubí v dané slévárně volím tloušťku stěny trubky 7[mm].  V následující tabulce 

(viz Tab. 5.1) uvádím přehled hodnot zvolené trubky.     

 

Tab. 5.1 – Parametry zvolené trubky dle ČSN 42 5715   

Dp Vnější průměr trubky 114 [mm] 

dp Vnitřní průměr trubky 100 [mm] 

tstěny Tloušťka stěny trubky 7 [mm] 

mtrubky Hmotnost jednoho metru trubky 18,47 [kg·m-1] 

 
 

Potrubí pneumatické dopravy by se během provozu zařízení mělo pravidelně 

kontrolovat. Mezi parametry které by měly být kontrolovány, patří těsnost spojů a hlavně 

pak kontrola opotřebení daného potrubí. Opotřebení potrubí závisí na způsobu dopravy. 

Pokud dopravujeme materiál vertikálně opotřebení je rovnoměrné po celém obvodu 

potrubí a dle literatury [4] je v tomto případě opotřebení minimální. Problémy nastávají 

především při dopravě ve vodorovném a šikmém potrubí. V těchto úsecích dochází 

působením tíhové síly k většímu opotřebení spodní stěny potrubí. Z tohoto důvodu se 

v těchto úsecích doporučuje pravidelně otáčet dopravní potrubí kolem své osy a tím zvýšit 

životnost dané dopravní sekce. Autor v literatuře [4] dále uvádí, že úhel natočení závisí 

především na vlastnostech dopravovaného materiálu, sklonu potrubí a rychlosti pohybu 

částic v potrubí.        

 
Existují dvě varianty spojování potrubí a to pomocí navařovaných přírub, popřípadě se 

eventuálně volí druhá varianta spoje, kdy se potrubí navařují přímo na sebe. Více je však 

využívaná varianta první, která je i více výhodná především z důvodu demontáže 

a následné výměny opotřebených dílů. V mém případě tedy volím variantu první, kdy 

dopravní potrubí bude vybaveno navařovanými přírubami a spojováno pomocí šroubů. 

Velmi důležité při následné instalaci dopravního potrubí je dodržet souosost spoje Pokud 

by spoje byly přesazeny, mohlo by dojít k lokálnímu opotřebení vlivem viru, který by 

v místě přesazení vznikal. Lokální opotřebení mohou být mnohem větší, než je tomu 

u průměrného opotřebení, které vzniká během dopravy. Z tohoto důvodu, jak jsem již 

zmínil, by mělo být spojování potrubí velmi pečlivé a při navařování přírub a následné 

montáži by se mělo zajistit dokonalé středění.  
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Z možných variant řešení přírubových spojů (Obr. 5.1) volím variantu spoje využívající 

plochou přivařovací přírubu a točivou přírubu s přivařovacím kroužkem, obě DN100 

do jmenovitého tlaku PN 6 dle normy EN 1092-1. Tuto variantu konstrukce (Obr. 5.1, a) 

jsem volil především z důvodu nejsnazší údržby systému. Zvolena varianta oproti 

ostatním možnostem umožňuje snadnou výměnu jednotlivých opotřebovaných částí 

potrubí, bez potřeby rozebíraní celé dopravní trasy. Součástí přírubového spoje je také 

těsnící kroužek [15] umístěný mezi přivařovací přírubou a přivařovacím kroužkem. Těsnící 

kroužky jsou vyrobeny z vláknito-pryžové desky: Materiál těchto desek je dle normy 

DIN 28 091-2 označen FA-Z-12-0. Tento materiál odolává trvale teplotám do 140[°C] 

a tlaku do 4[MPa]. Tloušťka těsnicího kroužku je 0,5[mm].   

 

Obr. 5.1 – Možné varianty spojení dopravního potrubí pneumatické dopravy 

         a       b                 c 

 
 
 

5.1.2. Volba kolena pneumatické dopravy 

 

 U kolena pneumatické dopravy dochází k mnohem větším opotřebením stěn než 

u dopravního potrubí. Dle [4] je opotřebení v kolenech v porovnání s potrubím 2 až 3 krát 

větší. Důvodem je změna trajektorie částic. Na následujícím obrázku (Obr. 5.2, a) je vidět 

jak dochází k opotřebení u kolen ve tvaru oblouků. Opotřebení obecně výrazně roste 

s rychlostmi proudění materiálu v potrubí. Kolena na rozdíl od potrubí se nedají otáčet, 

čímž se jejich životnost dále snižuje. Z těchto důvodů jsou kolena mnohem častěji 

vyměňována než potrubí a je velmi důležité kontrolovat jejich opotřebení a včas zajistit 

jejich výměnu.  
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 V dnešní době podle dostupných informací firmy zabývající se pneumatickou 

dopravou již v mnoha případech ustupují od klasické konstrukce kolen ve tvaru oblouku. 

Tuto konstrukci ve tvaru oblouku již dnes nahrazují jinými variantami řešení, popřípadě 

oblouky dále konstrukčně upravují. Na následujícím obrázku (Obr. 5.2, b-e) uvádím 

dle literatury [3] dnes nejpoužívanější varianty kolen využívající se v pneumatické 

dopravě. Tyto kolena využívají takzvanou mrtvou zónu, která je tvořena dopravovaným 

materiálem. Tato zóna výrazně snižuje tření materiálu o stěny kolena a tím snižuje i jeho 

opotřebení. Dle autora [3] mají tyto kolena až dvojnásobnou životnost oproti klasické 

konstrukci kolena do oblouků.  

 

Obr. 5.2 – Varianty kolen potrubí pneumatické dopravy [3]   

 

 
 
 

Podle zkušeností v dané slévárně, pro kterou navrhuji dopravu, volím konstrukční 

variantu d (Obr. 5.2, d) (viz výkresová dokumentace GUN016-03-01). Tato varianta je 

také někdy nazývaná hrnec pneumatické dopravy. Při konstrukčním návrhu daného 

kolena jsem vycházel především ze vstupních rozměrů hrnců pneumatické dopravy, které 

v daném podniku používají. K této volbě mě vedla především snaha o sjednocení prvků 

pneumatické dopravy v dané firmě a tím usnadnění a zlevnění údržby všech systémů. 
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Obr. 5.3 – Model navrženého hrnce pneumatické dopravy 

 
 

 

5.1.3. Podavač pneumatické dopravy 

 

Dalším důležitým komponentem systému pneumatické dopravy je podavač. Jelikož 

pro daný dopravní uzel navrhuji vysokotlakou pneumatickou dopravu, použiji takzvaného 

komorového podavače. Konstrukce komorových podavačů se provádí ve dvou variantách 

a to s horním nebo spodním vyprazdňováním. V mém případě, s přihlédnutím 

na prostorovou dispozici a návrh dopravní trasy, volím komorový podavač se spodním 

vyprazdňováním. Mezi hlavní částí komorového podavače patří tlaková nádoba, horní 

kuželový uzávěr, dolní zpětný uzávěr, odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil a sada dvou 

hladinových sond.    

 
Popis funkce komorového podavače je následovný (Obr. 5.4). Při uzavřeném 

zpětném uzávěru a odvzdušněné tlakové nádobě se otevře horní kuželový uzávěr. Přes 

tento uzávěr vstupuje do tlakové nádoby dopravovaný materiál. V momentě, kdy hladina 

dosáhne maximální hodnoty, horní sonda, která tuto skutečnost zaznamenává, dá signál 

k uzavření horního kuželového ventilu a následně po jeho uzavření se začne tlaková 

nádoba plnit vzduchem na požadovaný tlak. V okamžiku, kdy velikost taku dosáhne 

požadované hodnoty, dá systém signál k otevření dolního zpětného uzávěru a materiál 

se začne dopravovat. Hladina materiálu během dopravy postupně klesá, až do momentu 

kdy dolní hladinová sonda zaznamená minimální hodnotu hladiny a dá následně signál 

k uzavření zpětného uzávěru. Po uzavření spodního zpětného uzávěru se tlaková nádoba 

odvzdušní a celý proces se opakuje.  
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5.1.4. Výpočet parametrů pneumatické dopravy 

 

Nyní již mohu přistoupit k samotnému výpočtu pneumatického systému dopravy pro 

daný dopravní uzel. Na následujících stránkách uvádím tabulky zvolených (viz Tab. 5.3 

a Tab. 5.4) a vypočtených hodnot (viz Tab. 5.5) s popisem a zhodnocením výsledků. 

Seznam vzorců, které jsem použil pro výpočet pneumatické dopravy, uvádím v příloze 

(viz Příloha C). Výpočet jsem provedl s velikosti kroku výpočtu 0,1[m]. Výsledky všech 

vypočtených hodnot pro dané kroky výpočtu přikládám v příloze této diplomové práce 

(viz Příloha C). 

 

Obr. 5.5 – Schéma navržené dopravní trasy pro úsek 2 
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Tab. 5.3 – Rozměry navržené dopravní trasy pro úsek 2 

l1 Délka vodorovného potrubí na daném úseku 1,3 [m] 

k1 Poloměr kolena pneumatické dopravy 0,1885 [m] 

l2 Délka svislého potrubí na daném úseku 4,3 [m] 

k2 Poloměr kolena pneumatické dopravy 0,1885 [m] 

l3 Délka vodorovného potrubí na daném úseku 3,1 [m] 

k3 Poloměr kolena pneumatické dopravy 0,1885 [m] 

l4 Délka svislého potrubí na daném úseku 13,1 [m] 

k4 Poloměr kolena pneumatické dopravy 0,1885 [m] 

l5 Délka vodorovného potrubí na daném úseku 0,3 [m] 

 

 

Tab. 5.4 – Vstupní hodnoty výpočtu přetlakové pneumatické dopravy úsek 2 

Qp Dopravní množství  1,39 [kg·s-1] 

ρ Měrná hmotnost dopravovaného materiálu 2640 [kg·m-3] 

d50 Střední velikost částice 0,000378 [m] 

vv Rychlost plynu na začátku potrubí 12 [m·s-1] 

p Tlak na začátku potrubí 120000 [Pa] 

dp Vnitřní průměr potrubí pneumatické dopravy 0,1 [m] 

Kabs Absolutní drsnost stěny potrubí 0,050 [mm] 

fobl Třecí součinitel v oblouku 0,73 [-] 

tp Teplota vzduchu v potrubí 80 [°C] 

ρvz Hustota vzduchu 1,184 [kg·m-3] 

c5 Konstanta – vodorovné potrubí [4] 0,25 [-] 

c6 Konstanta – svislé potrubí [4] 0,06 [-] 
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Tab. 5.5 – Výstupní parametry programu výpočtu pneu-dopravy úsek 2  

ws Sedimentační rychlost na konci potrubí 2,97 [m·s-1] 

Qv Průtok vzduchu v potrubí 311 [m3·hod-1] 

μ Směšovací poměr 12,44 [-] 

p1 Třecí ztráta - materiál 7290 [Pa] 

p2 Tlakový spád - zvedaní materiálu 3444 [Pa] 

p3 Tlakový spád – urychlení materiálu 6645 [Pa] 

p4 Třecí ztráta - vzduch 458 [Pa] 

p5 Místní ztráta - vzduch 184 [Pa] 

pz Celkový tlakový spád na konci potrubí 18021 [Pa] 

pv Celkový tlak na konci potrubí 101979 [Pa] 
 

 

Jedním z nejdůležitějších předpokladů při návrhu pneumatické dopravy je podmínka, 

že rychlost pohybu částic musí být vždy vyšší než sedimentační rychlost částic. Pokud by 

tato podmínka neplatila, částice by se zastavily a dopravní potrubí by se ucpalo 

dopravovaným materiálem a došlo by k havárii systému. Proto jsem po celé délce 

dopravní trasy navržený systém zkontroloval a ujistil se, že v žádném bodě dopravy 

nedojde k ucpání dopravního potrubí vlivem nesplnění této podmínky. Tuto skutečnost 

jsem následně vyjádřil graficky v následujícím grafu závislosti délky potrubí na rychlosti 

(viz Graf 5.1). Jak je vidět z tohoto grafu v daném navrženém systému nedojde k porušení 

dané podmínky a tím můžu říci, že tento systém je schopen dopravit daný materiál. Dále 

bych také rád upozornil na místa, jak je patrné z grafu, kde viditelně strmě klesá rychlost 

pohybu částic. Jsou to místa v kolenech dopravního potrubí, kde vlivem změny směru 

toku částic dochází k snížení rychlosti částic. Z tohoto důvodu považuji tyto místa jako 

nejkritičtější v celém systému. Pro pneumatickou dopravu také platí, že rychlost vzduchu 

je vždy vyšší než rychlost částice. 

 

Systém pneumatické dopravy musí být navržen tak, aby na konci potrubí při vstupu 

do zásobníku byl tlak přibližně stejný, jako je tlak barometrický.  Jak je patrno z výsledku 

(viz Tab. 5.5), v mém případě je tato podmínka splněna. Vstupní tlak, který do systému 

vstupuje na začátku, je snížen o celkový tlakový spád. Celkový tlakový spád je dán 

součtem ztrát v potrubí po jeho dopravní délce. 
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5.1.5. Konstrukce zásobníku  

 

 Co se týká skladovací kapacity pro skladování regenerovaného písku, firma disponuje 

zásobníkem o skladovací kapacitě 80[t]. Jede o stabilní zásobník skládající se ze svařené 

nádoby a podstavce, který je ukotven v betonovém základě. Tento zásobník je vybaven 

hadicovým filtrem umístěným na jeho střeše. Tento filtr je určen k odlučování pevných 

prašných příměsí ze vzduchu při kontinuálním pneumatickém  plnění zásobníku. Dále je 

zásobník po celé své užitné výšce vybaven hladinovými sondami. Tyto sondy umožňují 

rychlou vizuální kontrolu stavu množství skladovaného materiálu v zásobníku. Spodní 

výstup zásobníku je vybaven šoupátkovým uzávěrem.  

 

 Vstup do zásobníku s regenerovaným pískem se skládá z několika částí. Jde 

o potrubí stejné světlosti jako navržené dopravní potrubí pneumatické dopravy. Na tomto 

potrubí jsou navařeny přivařovací kroužky s točivou přírubou. Tato část vstupuje přes 

plášť, ke kterému je přivařena, do zásobníku a tvoří vnější vstup do zásobníku. Vně 

zásobníku je na vnější část přes přírubu upevněn odlučovač materiálu. Odlučovač je 

určen k odloučení materiálu z proudu dopravního vzduchu. Odvzdušnění odlučovače 

se provádí přes zásobník.              

 

 

5.1.6. Volba zdroje stlačeného vzduchu 

  

Podnik disponuje vlastní kompresorovnou s rozvody stlačeného vzduchu po celém 

provozu. Tlak vzduchu v potrubí je 0,6[MPa]. Jde o čistý stlačený vzduch bez zbytků oleje 

a vody. Tedy jako zdroj vzduchu pro mnou navržený pneumatický systém využijí právě 

těchto stávajících rozvodů, jak požaduje zadavatel. Za nevýhodu této volby bych 

považoval nutnost škrcení přebytečného tlaku vzduchu na tlak potřebný pro pneumatickou 

dopravu, což je energeticky nevýhodné. Proto bych zde spíše provozovateli doporučoval 

vybavit danou navrženou dopravu nezávislým zdrojem vzduchu. Pro přetlakovou 

pneumatickou dopravu se využívá různých variant kompresorů. Volba pak závisí 

na potřebných spočtených parametrech pneumatické dopravy. Je tedy otázkou, zda 

náklady spojené s nákupem a provozem kompresoru by nebyly příliš ekonomicky 

nevýhodné.      
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5.2. Návrh a výpočet dopravního úseku 3 
 

5.2.1. Vyskladnění zásobníku  

  

Požadavkem, který musí být v daném dopravním uzlu vyřešen, je možnost 

vyskladnění celého obsahu zásobníku. Tento proces by měl být nezávislý na následné 

navržené dopravě ze zásobníku do chladícího zařízení. V daném podniku je k tomuto 

účelu využíváno cisteren automobilové dopravy, které jsou vybaveny vlastním 

vyprazdňovacím pneumatickým systémem. Požadavkem v tomto uzlu je aby výstup 

ze zásobníku měl světlost potrubí maximálně DN200.  

 

  Navrhuji zde kalhotovou výsypku s plochými šikmými uzávěry (Obr. 5.4). Jde o velmi 

jednoduchou a funkční konstrukci. Uzávěry budou otvírány a zavírány ručně, což mi 

dovoluje konstrukce zásobníku. Nad mnou navrženou výsypkou je umístěn vlastní systém 

uzavírání celého zásobníku a tím není nutno počítat velikost síly potřebné k otevření 

uzávěrů, jelikož můžu předpokládat, že se bude jednat o malé síly. Ploché šikmé uzávěry 

budou v koncové pozici zajištěny šroubem a maticí. Toto preventivní opatření by mělo 

zabránit úplnému vytažení uzávěru a následnému nechtěnému vyskladnění zásobníku.    

Výkresovou dokumentaci uvádím v příloze této diplomové práce (viz výkresová 

dokumentace GUN016-02).    

  

Obr. 5.4 – Model navržené výsypky 
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5.2.2. Výpočet šnekového podavače 

  
Při návrhu šnekového podavače vycházím z literatury [1] [12] a normy 

ČSN ISO1050.Účelem návrhu je stanovit vnější průměr šnekovnice, otáčky šneku a výkon 

hnacího elektromotoru pro navrhovaný šnekový podavač v daném dopravním uzlu. Pro 

tento úsek je potřeba, aby navržený systém dopravil množství 4 [t/hod]. 

 

Vycházím z rovnice pro dopravní množství (5.1).  
 

3,6 ·
·
4

· · Š · · ·                                                                                             5.1  

Kde: 

 

h   stoupání šnekovnice [m], dle [1], [12] je dáno stoupání vztahem 0.8 · š 

nš otáčky šneku [s-1], dle [1] závisí otáčky na dopravovaném materiálu. Pro 

abrazivní, zrnitý materiál (například písek), zde autor doporučuje volit otáčky 

v rozmezí hodnot 0,2-1[s-1], volím předběžně otáčky š 1 . 

kφ  součinitel plnění [-], tato hodnota je důležitá pro spravnou funkci dopravníku a je 

 dána především dopravovaným materiálem. Pro mnou dopravovaný materiál 

 uvádí literatura [12] hodnotu součinitele pnění 0,15[-]. 

λ  součinitel sklonu dopravníku [-], tento součinitel snižuje dopravní množství  

v závislosti na sklonu dopravy při dopravě s převýšením. Hodnotu součinitele 

volím dle diagramu [1], kdy pro úhel sklonu dopravníku 20º je dána hodnota 

součinitele 0,65[-].      

 

 

Ze vzorce pro dopravní množství (5.1) si vyjádřím parametr průměru šnekovnice. Po 

úpravě a dosazení ostatních parametrů do vzorce (5.2) dostanu hodnotu minimálního 

průměru šnekovnice pro dané parametry.  

 

4 ·
3,6 · · · š · · ·

                                                                                                         5.2      

4 · 4
3,6 · · 0,8 · 1 · 1562 · 0,15 · 0,65

  

0,226  
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Z doporučené řady průměrů šnekovnic, s přihlédnutím k zrnitosti dopravovaného 

materiálu a vypočtenému minimálnímu průměru šnekovnice, volím průměr šnekovnice 

š 250 . S přihlédnutím na současný trend konstrukce šnekových dopravníku 

a na získaných zkušenostech s dopravou ostřiva v podniku, pro který je systém dopravy 

navrhován, volím robustní bezosou spirálu typ RL 250 B z produkce firmy RATAJ a.s. 

Spirála je vyrobena z materiálu ocel St 52. V následující tabulce (viz Tab. 5.6) uvádím 

parametry zvolené spirály. 

 

Tab. 5.6 – Parametry zvolené spirály [14] 

 Typové označení RL 250 B  

Dš Vnější průměr spirály 250  [mm] 

h š Stoupání spirály 200  [mm] 

dš Vnitřní průměr spirály 89 [mm] 

tš Tloušťka stěny spirály 12 [mm] 

lš Délka spirály 4000 [mm] 

 
Obr. 5.5 – Hlavní rozměry spirály 

 

Je důležité upravit otáčky dle nově zvolených parametrů, aby dopravní systém 

splňoval parametr daného dopravního množství. Vycházím opět z rovnice (5.1) pro 

dopravní množství. Po úpravě dostanu rovnici (5.3), do které dosadím zvolené parametry.  

 

š
4 ·

3,6 · · · š · · ·
                                                                                                               5.3  

š
4 · 4

3,6 · 0,2 · · 0,25 · 1562 · 0,15 · 0,65
 

š 0,743  
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Dále si musím určit potřebný výkon hnacího elektromotoru. Při určení jeho hodnoty 

vycházím z odporů proti pohybu dopravovaného materiálu na šnekovém podavači. 

Nejprve si však musím určit velikost síly ve výpusti. Při určení síly ve výpusti zásobníku 

vycházím z rovnic tlaků v zásobníku podle Janssena [1895] (5.4) a (5.5).  

 
· ·

·
· 1

· ·                                                                                                                 5.4  

· ·
· 1

· ·                                                                                                                 5.5  

 

Kde: 

 

H výška materiálu v zásobníku [m], v daném zásobníku dosahuje maximální výška 

materiálu 14[m] 

R minimální hydraulický poloměr výpustného otvoru [m] při průměru výpustného 

otvoru 0,21 .   

·
4

2 · · 2
                                                                                                                           5.6  

0,035
0,659

 

0,053  

 

fw součinitel vnitřního tření [-] 

tan                                                                                                                                11 5.7  

tan 36,12° 

0,73  

 

k  součinitel sypnosti [-] 

1 sin
1 sin

                                                                                                                          11 5.8  

1 sin 36,12°
1 sin 36,12°

 

0,258  
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Z rovnic tlaků v zásobníku (5.4) a (5.5) si vyjádřím velikost janssenových sil ve výpusti 

zásobníku. Po úpravě a dosazení ostatních parametrů do vzorců (5.9) a (5.10) dostanu 

hodnoty velikosti janssenových sil ve výpusti zásobníku. 

 

´
· · · ·

4
·

· 1
· ·                                                                                                   5.9  

´
1562 · · 0,053 · · 0,21

4
0,73 · 0,258

· 1
, · ,

, ·  

´ 147,787  

 

´
· · · ·

4 · 1
· ·                                                                                                5.10  

´
1562 · · 0,053 · · 0,21

4
0,73

· 1
, · ,

, ·  

´ 38,17  

 

Obr. 5.6 – Síly působící ve výsypce 
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Dále potřebuji znát velikost síly F´ (Obr. 5.6, zde rozměrově vycházím z navržené 

konstrukce výsypky a předběžného návrhu šnekového dopravníku). Její velikost je dána 

následujícím vztahem (5.11). 

 
´ ´ · cos ´ · sin                                                                                                                  5.11     

´ 147,787 · cos 45 38,17 · sin 45    

´ 92,978  

 

Pak výsledná síla F působící ve výpusti je vyjádřena následujícím vztahem (5.12). 

 
´

š · · sin · š · · cos ´ ·                                                                  5.12  

92,978 28,89 · · sin 45 0,42 · 28,89 · · cos 45 92,978 · 0,73 

141,322  

 

Kde: 

 

mšu hmotnost materiálu v šikmém úseku [kg], kde l je dáno konstrukčním návrhem  

(Obr. 5.6) 

š
·
4

· ·                                                                                                                      5.13  

š
· 0,210

4
· 1562 · 0,534 

š 28,89  

fwp součinitel vnějšího tření dopravovaného materiálu o materiál výpusti [-], viz kapitola 

3.5, hodnota součinitele 0,42[-] 

 
 
 
 

Nyní přistoupím k výpočtu odporů na šnekovém dopravníku. Vycházím zde z výpočtu 

celkových odporů proti pohybu materiálu uvedených v literatuře [10]. V této publikaci jsou 

uvedeny především dva hlavní odpory a to odpor z tření materiálu o šnek K1 daný 

vztahem  (5.14) a odpor z trhaní materiálu ve výpusti K2  daný vztahem  (5.16). Celkový 

odpor K je pak dán součtem odporů K1 a K2. 
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Odpor z tření materiálu o šnek: 

 

· š
4

· š · ·                                                                                                                5.14  

141,322
· 0,25

4
· 4 · 15323 · 3,2 

10080  

 

Kde: 

γs sypná tíha materiálu [N/m3] 

 ·                                                                                                                               11 5.15  

 9,81 · 1562 

 15323 ⁄  

w součinitel měrného odporu proti pohybu [-], vychází z dopravovaného materiálu, 

v mém případě jde o písek a pro tento materiál udávají publikace [12] a [10] 

shodně hodnotu 3,2[-] 

 
Odpor z trhání materiálu ve výpusti: 
 

· ·
·
4

·                                                                                                                  5.16  

141,322 · 0,42 380,2 ·
· 0,21

4
· 0,6 

43,514  

 
Kde: 

 
τo počáteční smykové napětí [Pa], viz Příloha B, hodnota počátečního smykového 

napětí 380,2[Pa] 

c opravný koeficient zahrnující vliv pohybu zrn [-], tento koeficient volím dle [10] 

a jeho hodnota činí 0,6[-] 

 
 

Celkový odpor proti pohybu materiálu: 
 

                                                                                                                                                5.17  

10080 43,514 

10123,514 10124  
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Když již mám spočten celkový odpor proti pohybu materiálu, můžu přistoupit k návrhu 

pohonu šnekového podavače. Nejprve si vypočtu potřebný minimální výkon na hřídeli 

motoru P. Vycházím z literatury [10], kde je uveden následující vztah (5.18). 

 

1,2 ·
· š

1000 ·
                                                                                                                                     5.18  

1,2 ·
10124 · 0,149

1000 · 0,94
 

1,925  

 
Kde: 
 

vš rychlost pohybu materiálu v dopravníku [m/s]  

 š ·                                                                                                                                        5.19  

 š 0,2 · 0,743 

 š 0,149 /  

η koeficient mechanické účinnosti [-], dle [10] volím 0,94[-] 

1,2 bezpečnostní přirážka na nezahrnuté odpory [-] 

 

Dle vypočteného potřebného výkonu na hřídeli motoru volím motor typ 100L/4 

z výrobního sortimentu firmy NORD Driversystems [8]. Základní parametry motoru uvádím 

v následující tabulce (viz Tab. 5.7). 

 

Tab. 5.7 – Základní parametry zvoleného motoru [8] 

 Typové označení  1000L/4  

PM Výkon motoru 2,2 [kW] 

nM Jmenovité otáčky motoru 1440 [min-1] 

MM Jmenovitý moment motoru        14,6  [Nm] 

MA Rozběhový moment motoru       33,6  [Nm] 

 
 

Potřebný převodový poměr převodovky je pak dán vztahem (5.20). 

 

60 · š
                                                                                                                                                    5.20  

1440
60 · 0,743

 

32,301  
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Na základě převodového poměru volím převodovku ze sortimentu firmy NORD 

Driversystems [8] typ SK 672.1F, která se dodává i jako komplet společně se zvoleným 

motorem označeným 100L/4. Základní parametry celého bloku převodovky a motoru 

označeného SK 672.1F - 100L/4  uvádím v následující tabulce (viz Tab. 5.8).       

 

Tab. 5.8 – Základní parametry zvoleného bloku převodovky a motoru [8] 

 Typové označení  SK 672.1F-100L/4   

iP Celkový převodový poměr 32,58 [-] 

nP Výstupní otáčky 0,746 [s-1] 

MP Jmenovitý moment           475  [Nm] 

 
 

 
Z důvodu rozdílu vypočteného a skutečného převodového poměru převodovky je 

důležité porovnat také skutečné výstupní otáčky zvolené převodovky np s potřebnými 

vypočtenými otáčkami nš. Jak je vidět, oba parametry dosahují velmi podobné hodnoty 

a proto můžu považovat tento zvolený blok převodovky a motoru za použitelný pro 

konstruovaný šnekový podavač. Dále bych zde rád zmínil, že zvolený blok převodovky 

a motoru je vybaven frekvenčním měničem SK 200E také firmy NORD Driversystems [8]. 

Tento měnič je umístěn přímo na svorkovnici motoru. Jde o velmi kompaktní provedení 

s minimálními rozměry a přitom robustním provedením a jednoduchou obsluhou.    

  
 
Dopravník se musí také zkontrolovat, zda je schopen se rozběhnout za požadovaný 

čas při maximálním zatížení. Toto zatížení je dáno součtem momentu statického 

a dynamického, který musí být menší než rozběhový moment rmotoru. Vycházím zde 

ze zvolených a navržených částí dopravníku a z předpokládaného největšího možného 

zaplnění šnekového dopravníku. 

 

Obr. 5.7 – Schéma předpokládaného zaplnění šnekového dopravníku 
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Statický moment je dán vztahem (5.21). 
 

· š

2
·

1
·

                                                                                                                5.21  

2953 43,514 ·
0,25

2
·

1
0,94 · 32,58

 

12,231  

 
Kde:  

K3 Odpor z tření materiálu o šnek pro předpokládané zaplnění dopravníku [N], zde 

vycházím z rovnice (5.22), kde dosadím za objem materiálu ve šneku při plném 

zasypání šneku hodnotu objemu předpokládaného zaplnění. Hodnotu objemu 

jsem určil pomocí programu Autodesk Inventor a její velikost činí Vp=0,051[m3].    

· · 141,322 0,051 · 15323 · 3,2 2953                      5.22  

 

Dynamický moment je pak dán vztahem (5.23). 

· š

2
·

1
·

2 · š

š
·

1
·

·
š

                                                      5.23  

79,6 ·
0,25

2
·

1
0,94 · 32,58

2 · 0,012 70,9 0,848
š

·
1

0,94 · 32,58
·

1
0,149

 

2,959  

 

Pak tedy musí platit následující rovnice (5.25), kde rozběhový moment motoru musí 

být výší než součet momentu statického a momentu dynamického.    

                                                                                                                                            5.25  

          33,6 12,231 2,959 

33,6 15,19  

 

Podmínka rozběhu je tedy splněna a dopravník se rozběhne do 1[s]. Podmínka doby 

rozběhu dopravníku vychází doby rozběhu motoru, kdy motor je schopen přenášet 

rozběhový moment motoru. 
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5.2.3. Pevnostní kontrola navrženého unášeče 

V mém případě je unášeč tvořen dvěma prvky, které je nutno spojit. Zde bylo možno 

použít dvou variant spoje prvků unášeče. První variantou spoje byl nalisovaný spoj, 

druhou pak spoj pomocí svárů. Z těchto dvou variant jsem nakonec zvolil variantu spoje 

pomocí dvou koutových svárů. Provedení spoje je vidět na následujícím obrázku (Obr. 

5.8). Uložení prvků bude H8/k7,což znamená provedení bez vůle. Spoj je namáhán 

především krouticím momentem.  

Obr. 5.8 – Navržená varianta konstrukce spoje  

 

Nejprve si musím vypočíst průřezové moduly vypočtených průřezů svarů sklopených 

do roviny připojení. Pro svár velikosti a2 je průřezový modul dán vztahem (5.26) a pro 

svár a3 pak vztahem (5.27).   

  

32 · 2 ·

2
                                                                                                       5.26  

32 · 0,073 2 · 0,002 0,073
0,073

2 0,002
 

1,722 · 10  

 

 

32 · 2 ·

2
                                                                                                      5.27  

32 · 0,073 0,073 2 · 0,003
0,073

2
 

2,218 · 10  
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 Kde: 

DU  vnější průměr prvku unášeče [m], hodnota průměru 0,073[m], viz výkresová 

dokumentace GUN016-01-02 

a1, a2 velikost průřezu nosných svarů 0,002 , 0,003  

 

Za předpokladu, že moment se rozdělí rovnoměrně na oba sváry, provedu statickou 

kontrolu svárů. Zde musí platit současně rovnice (5.28) a (5.29). Jak je vidět, obě 

podmínky jsou splněny a spoj tedy přenese maximální krouticí moment, který může 

na dopravníku nastat.     

2 · · · ·                                                                              5.28  

470
2

1,722 · 10
1,216 · 0,65 ·

300 · 10
2

 

1,364 · 10 1,186 · 10  
 

2 · · · ·                                                                              5.29  

470
2

2,218 · 10
1,174 · 0,65 ·

300 · 10
2

 

1,059 · 10 1,145 · 10  
 

Kde: 

Mk  maximální krouticí moment působící na řešený spoj   

               
2 · ·

                                                                                                                         5.30  

                 
2200

2 · · 0,73
 

                  469,358 470  

β    součinitel závislý na tloušťce sváru [-], tloušťka sváru 2,8    

 4,2 , dle [6] je hodnota součinitele dána vztahem (5.31) a (5.32). 

 1,3 0,03 · 1,3 0,03 · 2,8 1,216                                                         5.31  

 1,3 0,03 · 1,3 0,03 · 4,2 1,174                                                         5.32  

k4 převodový součinitel daný ručním svařováním [-], dle [6] je to hodnota 0,65[-]  

Re  mez kluzu materiálu svařovaných prvků [MPa], pro materiál 11 523 je tato 

hodnota 300[MPa] 

ke bezpečnost sváru [-], dle [6] je bezpečnost 2[-] 
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5.3. Návrh a výpočet dopravního úseku 4 

5.3.1. Volba prvků pneumatické dopravy 

Pro daný úsek pneumatické dopravy volím z důvodu velmi podobných podmínek 

stejné prvky pneumatické dopravy jako v úseku 2.   

 

Dopravní potrubí volím Tr Ø 114 x 7 - ČSN 42 5715 s navařovanými přírubami stejné 

konstrukce jako v případě pneumatické dopravy v uzlu 2 (viz kapitola 5.1.1). 

 

Provedení kolena pneumatické dopravy volím stejné konstrukce a rozměru jako 

v dopravním úseku 2 (viz kapitola 5.1.2). 

 

Pro tento dopravní uzel volím opět komorový podavač pneumatické dopravy typ PV6 

firmy Omega Foundry Machinery  Ltd. Podavač splňuje všechny podmínky, které jsou 

stanoveny pro daný úsek. Jelikož chladící zařízení je také výrobkem firmy Omega, je zde 

zaručena kompatibilita obou zařízení. Parametry zařízení jsem již uvedl v kapitole volby 

pneumatického podavače pro dopravní uzel 2 (viz kapitola 5.1.3). 

 

5.3.2. Výpočet parametrů pneumatické dopravy 

 

Tento dopravní uzel se vyznačuje mnohem delší dopravní délkou a větším počtem 

prvků, které tvoří dopravní trasu, než je tomu v úseku 2. Dají se tedy předpokládat vyšší 

tlaky a rychlosti v potrubí.     

 

Na následujících stránkách uvádím tabulky zvolených (viz Tab. 5.9 a 5.10) 

a vypočtených hodnot (viz Tab. 5.11) s popisem a zhodnocením výsledků daného uzlu. 

Seznam vzorců, které jsem použil pro výpočet pneumatické dopravy, uvádím v příloze (viz 

Příloha C). Výpočet jsem provedl s velikostí kroku výpočtu 0,1[m]. Výsledky vybraných 

vypočtených hodnot pro jednotlivé kroky výpočtu přikládám v příloze této diplomové práce 

(viz Příloha C). 

 

Po výpočtu jsem opět provedl kontrolu podmínky dopravy, kdy rychlost částice musí 

být po celé délce dopravy vyšší než rychlost sedimentační. Tuto kontrolu jsem následně 

zobrazil graficky a uvedl do grafu (viz Graf 5.2). Podmínka byla i v tomto případě splněna 

a proto můžu předpokládat, že by nemělo dojít k ucpání potrubí a následné havárii 

z důvodu nesplnění této podmínky. Také zde bylo důležité navrhnout systém tak, aby tlak 

na konci potrubí byl blízký tlaku barometrickému, což jak je vidět v následující tabulce 

(viz Tab. 5.11) bylo splněno. 
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Obr. 5.9 – Schéma navržené dopravní trasy pro úsek 4 

 

 

Tab. 5.9 – Rozměry navržené dopravní trasy pro úsek 4 

l1 Délka vodorovného potrubí na daném úseku 2 [m] 

k1 Poloměr kolena pneumatické dopravy 0,1885 [m] 

l2 Délka vodorovného potrubí na daném úseku 2,4 [m] 

k2 Poloměr kolena pneumatické dopravy 0,1885 [m] 

l3 Délka svislého potrubí na daném úseku 4,4 [m] 

k3 Poloměr kolena pneumatické dopravy 0,1885 [m] 

l4 Délka vodorovného potrubí na daném úseku 29,5 [m] 

k4 Poloměr kolena pneumatické dopravy 0,1885 [m] 

l5 Délka svislého potrubí na daném úseku 3,3 [m] 

k5 Poloměr kolena pneumatické dopravy 0,1885 [m] 

l6 Délka vodorovného potrubí na daném úseku 5,1 [m] 

k6 Poloměr kolena pneumatické dopravy 0,1885 [m] 
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Tab. 5.10 – Vstupní parametry programu výpočtu pneu-dopravy úsek 4  

Qp Dopravní množství  1,11 [kg·s-1] 

ρp Měrná hmotnost dopravovaného materiálu 2640 [kg·m-3] 

d50 Střední velikost částice 0,00032 [m] 

vv Rychlost plynu na začátku potrubí 10 [m·s-1] 

p Tlak na začátku potrubí 133000 [Pa] 

dp Vnitřní průměr potrubí pneumatické dopravy 0,1 [m] 

Kabs Absolutní drsnost stěny potrubí 0,050 [mm] 

fobl Třecí součinitel v oblouku 0,71 [-] 

tp Teplota vzduchu v potrubí 15 [°C] 

ρvz Hustota vzduchu 1,609 [kg·m-3] 

c5 Konstanta – vodorovné potrubí [4] 0,25 [-] 

c6 Konstanta – svislé potrubí [4] 0,06 [-] 

 
 
 

Tab. 5.11 – Výstupní parametry programu výpočtu pneu-dopravy úsek 4  

w Sedimentační rychlost na konci potrubí 2,48 [m·s-1] 

Qv Průtok vzduchu v potrubí 351,8 [m3·hod-1] 

μ Směšovací poměr 8,79 [-] 

p1 Třecí ztráta - materiál 22231 [Pa] 

p2 Tlakový spád - zvedaní materiálu 1445 [Pa] 

p3 Tlakový spád – urychlení materiálu 6652 [Pa] 

p4 Třecí ztráta - vzduch 914 [Pa] 

p5 Místní ztráta - vzduch 278 [Pa] 

pz Celkový tlakový spád na konci potrubí 31521 [Pa] 

pv Celkový tlak na konci potrubí 101479 [Pa] 
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5.3.3. Konstrukce zásobníku 

V tomto úseku firma disponuje zásobníkem o skladovací kapacitě 30[t]. Jde o stabilní 

zásobník skládající se ze svařené nádoby a podstavce, který je ukotven v betonovém 

základě. Tento zásobník je vybaven hadicovým filtrem umístěným na jeho střeše. Filtr je 

určen k odlučování pevných prašných příměsí ze vzduchu při kontinuálním 

pneumatickém  plnění zásobníku. Dále je zásobník po celé své užitné výšce vybaven 

hladinovými sondami. Tyto sondy umožňují rychlou vizuální kontrolu stavu množství 

skladovaného materiálu v zásobníku. Pod tímto zásobníkem je pak umístěn mísič.  

 

 Vstup do provozního zásobníku se skládá z několika částí. Jde o potrubí stejné 

světlosti jako navržené dopravní potrubí pneumatické dopravy. Na potrubí jsou navařeny 

přivařovací kroužky s točivou přírubou. Tato část vstupuje přes strop, ke kterému je 

přivařena, do zásobníku a tvoří vnější vstup do zásobníku. Vně zásobníku je na vnější 

část přes přírubu upevněn odlučovač materiálu. Odlučovač je určen k odloučení materiálu 

z proudu dopravního vzduchu. Odvzdušnění odlučovače se provádí přes zásobník. 

 

5.3.4. Volba zdroje stlačeného vzduchu 

  

Jak jsem již zmínil v předchozím návrhu pneumatické dopravy i zde bude využito 

stávajících rozvodů čistého stlačeného vzduchu bez zbytků oleje a vody. Tlak, který je 

v těchto rozvodech, je dostačující pro navržený pneumatický systém. Také tady platí, 

že se musí přebytečný tlak škrtit, což je energeticky nevýhodné. Opět je zde možnost 

zvolení nezávislého zdroje stlačeného vzduchu pomocí kompresoru. 
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6. TECHNICKÝ POPIS 

6.1. Pneumatická doprava 

Navržená pneumatická doprava v uzlech 2 a 4 je určena k dopravě regenerátu mezi 

technologickými zařízeními určenými k úpravě ostřiv a skladovacími kapacitami. V obou 

případech je využito přetlakové pneumatické dopravy. Dopravní systém se skládá 

z několika prvků a to potrubí, kolen, podavače a zdroje stlačeného vzduchu.  

 

Potrubí pneumatické dopravy je tvořeno bezešvými ocelovými trubkami o vnějším 

průměru 114[mm] a tloušťce stěny 7[mm]. Trubky jsou spojovány pomocí přírubových 

spojů. Zde je využíváno přivařovacích přírub a točivých přírub s přivařovacími kroužky, 

obě DN100 do jmenovitého tlaku PN6 dle normy EN 1092-1. Spoje jsou vybaveny 

těsnícími kroužky, které jsou vyrobeny z vláknito-pryžového materiálu. 

  

Jako kolen je zde využíváno takzvaných hrnců pneumatické dopravy. Jde 

o svařovanou konstrukci tvořenou hlavní komorou válcovitého tvaru s dvěma kruhovými 

otvory na plášti, na niž jsou přivařeny vstupní a výstupní trubky stejného rozměru jako 

potrubí pneumatické dopravy. Trubky svírají úhel 90°. Na opačných koncích těchto trubek 

jsou navařeny přivařovací kroužky s točivými přírubami DN100 do jmenovitého tlaku PN6 

dle normy EN 1092-1. 

 

Plnícím prvkem potrubí je zde komorový podavač firmy Omega Foundry Machinery  

Ltd.. Jde o provedení se spodním vyprazdňováním. Výstup je zde tvořen trubkou 

o vnitřním průměru 100[mm] s přivařovací přírubou DN100 do jmenovitého tlaku PN6 dle 

normy EN 1092-1. Jelikož komorový podavač a technologické zařízení určeno k úpravě 

ostřiv je výrobkem stejné firmy, je zde dle výrobce zaručena kompatibilita těchto zařízení 

bez nutnosti úprav.  

 

Jako zdroj stlačeného vzduchu pro dopravu využívá systém stávající rozvody 

stlačeného vzduchu na provozu slévárny. Jde o čistý stlačený vzduch bez zbytků oleje 

a vody.   
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6.2. Spirálový dopravník 

Spirálový dopravník je určen k dopravě regenerátu v úseku 3 tzn. ze zásobníku do 

zařízení určeného k úpravě ostřiva. Dopravní systém se skládá z několika hlavních prvků 

a to žlabu, pohonu, unášeče a spirály.  

 

Hlavní nosnou konstrukci tvoří žlab kruhového průřezu z oceli 11 373 o vnějším 

průměru 290[mm] a tloušťce 10[mm]. Na tento žlab jsou navařeny násypka a výsypka. 

Obě jsou shodně tvořeny trubkami o vnějším průměru 219[mm] a tloušťce 4,5[mm], 

na jejichž koncích jsou navařeny přivařovací kroužky s točivými přírubami DN200 dle 

normy EN 1092-1. Dále jsou na konce žlabu navařeny příruby, na které jsou pomocí 

šroubů připevněny víka a motorová příruba. 

 

Spirála zastává funkci přeměny rotačního pohybu motoru na posuvný pohyb 

regenerátu v žlabu od násypky k výsypce.  Jde o robustní provedení spirály o vnějším 

průměru 250[mm], stoupání 200[mm] a tloušťce stěny 12[mm]  firmy Rataj a.s., materiál 

spirály ocel 11 373. Spirála je navařena na unášeč pomocí koutového sváru. Unášeč je 

tvořen dvěma díly, které jsou spojeny dvěma koutovými sváry. 

 

Pohon dopravníku tvoří blok převodovky a motoru SK 672.1F-100L/4 firmy Nord 

Driversystems. Výkon motoru 2,2[kW] a převodovka s převodovým číslem 32,58[-]. Motor 

je výrobcem vybaven frekvenčním měničem, což umožňuje snadnou regulaci otáček a tím 

dopravního množství. Pohon přenáší výkon přes unášeč na spirálu. Pohon je spojen 

s unášečem pomocí těsného pera a zajištěn šroubem. Pohon je připevněn k motorové 

přírubě pomocí šroubů. 
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7. ZÁVĚR 
 

Dle požadavků zadavatele Slévárna Dolní Benešov s.r.o. jsem v mé diplomové práci 

navrhl dopravní trasu ostřiva pro nově vybudovaný provoz páté lodě slévárny. Svou 

diplomovou práci jsem se zaměřil na část dopravní trasy dopravující regenerát 

z vytloukacího vibračního roštu do provozního zásobníku umístěného nad mísičem. Tato 

dopravní trasa je dále rozdělena na tři nezávislé dopravní uzly. V těchto uzlech bude 

dopravován regenerát o změřených mechanicko-fyzikálních vlastnostech.   

 

Pro první dopravní uzel mezi vytloukacím vibračním roštem a zásobníkem 

s regenerovaným pískem byl po zhodnocení možných variant zvolen dopravní systém 

pomocí přetlakové pneumatické dopravy. Byl zpracován výpočet potřebných parametrů 

dopravního systému a následně proveden konstrukční návrh. Na základě výpočtu byl 

zvolen komorový podavač PV6 firmy Omega Foundry Machinery, průměr dopravního 

potrubí pneumatické dopravy, jehož hodnota činí 100[mm], konstrukční návrh kolena 

potrubí pneumatické dopravy a volba zdroje stlačeného vzduchu, kde je využito 

stávajícího rozvodu stlačeného vzduchu.     

 

Pro druhý řešený dopravní uzel mezi zásobníkem s regenerovaným pískem 

a chladicím zařízením byl po zhodnocení možných variant zvolen dopravní systém 

pomocí spirálového dopravníku. Byl zpracován výpočet dle ČSN ISO 1050 a [1] [12] 

a na základě byl pak zvolen motor o výkonu 2,2[kW] v bloku s převodovkou s převodovým 

číslem 32,58[-], oba z produkce firmy NORD Driversystems. Motor je vybaven 

frekvenčním měničem, což umožňuje snadnou regulaci otáček. Dále zde bylo nutno 

vyřešit možnost vyskladnění zásobníku s regenerovaným pískem. Pro tento požadavek 

byla navržena výsypka kalhotového provedení.    

 

Pro třetí dopravní uzel mezi chladicím zařízením a provozním zásobníkem umístěným 

nad mísičem byl po zhodnocení možných variant zvolen opět dopravní systém pomocí 

přetlakové pneumatické dopravy. Byl zpracován výpočet potřebných parametrů zvoleného 

dopravního systému a následně proveden konstrukční návrh. Pro tento dopravní systém 

byly použity stejné prvky pneumatické dopravy jako v prvním řešeném úseku. Jako zdroj 

stlačeného vzduchu byly využity stávající rozvody stlačeného vzduchu. 

 

Dopravní zařízení, stejně jako technologické zařízení určené k úpravě ostřiva 

a skladovací kapacity, bude vybaveno řadou snímacích sond. Celý systém pak bude řízen 

pomocí automatizačního systému, což umožní optimalizaci dopravní trasy.   
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