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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

HALÍŘ, M. Pneumatická doprava jemného hnědouhelného prachu: bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 2011, s. 48 

Vedoucí práce: doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. 

 

Bakalářská práce se zabývá návrhem pneumatické dopravy jemného hnědouhelného 

prachu ze skladovacího sila do hořáku vypalovací rotační pece. Úvod práce obsahuje 

rešerši současného stavu pneumatické dopravy, její princip, rozdělení a popis příslušenství. 

Praktická část obsahuje analýzu hnědouhelného prachu, jeho vlastnosti a konstrukční 

řešení dopravní trasy s technickým popisem použitého zařízení. Dále schéma navržené 

dopravní linky a potřebné konstrukční a technologické výpočty nutné pro správnou funkci. 

Součástí je výkresová dokumentace s koncepčním návrhem dopravní linky a sestavným 

konstrukčním výkresem pneumatické dopravy. 

 

ANNOTATION OF THESIS 

HALÍŘ, M. Pneumatic Transport of Fine Brown-Coal Powder: Thesis. Ostrava:  

VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of 

Transport, 2011, 48 p. Thesis head: doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. 

 

This thesis describes the design of pneumatic conveying of fine coal dust from the 

storage silo to the burner firing a rotary kiln. The background reserch includes the 

currentstate of pneumatic transport, principle, and the distribution of accessories. The 

practical part includes an analysis of coal dust, its properties and construction of transport 

routes and technical description of equipment used. Furthermore, the scheme proposed 

transit lines and the necessary structural and technological calculations necessary for 

proper fiction. The drawings are conceptual design of transport links with assembly design 

and drawing of pneumatic transport. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

 velikost svaru m   

 konstanta – vodorovné potrubí 1  

 konstanta – svislé potrubí 1   

   vnitřní průměr potrubí m  

   střední průměr částice materiálu m  

 třecí součinitel v oblouku 1  

  gravitační zrychlení m · s  

 poloměr oblouku1 m   

 absolutní drsnost stěny potrubí m  

  třecí součinitel 1  

 statická bezpečnost 1  

 délka nosníku m  

 délka vodorovného potrubí  m   

  délka svislého potrubí m  

   délka vodorovného potrubí  m  

  celková délka svaru m  

 délka svaru m  

   délka svaru m  

ú   délka 3. úseku potrubí m   

   počet podpěr 1  

 tlak na začátku potrubí Pa  

 spojité zatížení kg · m  

  teplota vzduchu v potrubí  

 šířka svaru m  

   rychlost plynu na začátku potrubí m · s  
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  průhyb nosníku m  

 vnější průměr trubky m  

 modul pružnosti v tahu Pa   

 síla působící na nosník N  
  kvadratický moment m  

L  délka nosníku [m] 

 maximální ohybový moment N · m  

 síla nahrazující spojité zatížení N  

  množství dopravovaného materiálu kg · s  

 síla reakce A N  

 síla reakce B N   

 mez kluzu Pa  

 plocha svaru m  

 průřezový modul k ose ohybu m  

 součinitel tloušťky koutového svaru 1  

 měrná hustota vzduchu kg · m  
 měrná hustota materiálu kg · m  

 napětí v ohybu Pa  

 dovolené napětí v ohybu Pa  

 napětí ve střihu Pa  

 dovolené napětí ve střihu Pa  
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1. ÚVOD 

 

Z důvodu snížení nákladů ve výrobě se tato bakalářská práce zabývá pneumatickou 

dopravou jemného hnědouhelného prachu, který má nahradit část doposud používaného 

paliva (plyn) ve vypalovací peci. 

Vzniká požadavek na výstavbu dopravní linky zajišťující dopravní výkon 3 t/hod a to 

tak, že celý proces bude plně automatizován a řízen pomocí počítače. Tato linka zahrnuje 

skladovací silo s navazujícími technologiemi, zdrojem pomocného média až po konstrukci 

samotného systému pneumatické dopravy. 

Obsahem práce je seznámit se se současným stavem pneumatické dopravy, určení 

mechanicko-fyzikálních vlastností daného materiálu, dále pak vypracovat koncepční návrh 

dopravní linky spolu s výkresovou dokumentací a potřebnými výpočty pneumatického 

systému. 
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2. PNEUMATICKÁ DOPRAVA 

 

Pneumatická doprava je speciálním oborem vzduchotechniky, který je využíván při 

manipulaci s materiálem. Její využití je velmi rozsáhlé a uplatňuje se prakticky ve všech 

průmyslových odvětví.  

Doprava je uskutečňována prouděním plynné fáze, která unáší pevnou fázi a to 

v dopravním potrubí anebo ve speciálních žlabech.  

Je využíván zejména k dopravě práškových a jemně zrnitých volně ložených materiálů, 

které se nelepí na stěny potrubí, nezahušťují se pod tlakem a ani se nepoškozují rázem 

nebo třením o stěny potrubí. 

 Rozsah dopravních vzdáleností je od několika metrů až po řádově stovky metrů 

s převýšením řádově desítky metrů s dopravními výkonnostmi až stovky tun za hodinu. 

Hodí se stejně dobře pro dopravu vodorovnou, svislou, šikmou i různě kombinovanou. 

Dopravní trasu je možno vést libovolným směrem. 

Pneumatická doprava, vzhledem k rovnoměrnému provozu, umožňuje velmi vysoký 

stupeň automatizace, což se příznivě projevuje na snížení pracnosti a nákladů. 

Mezi výhody patří jednoduchý, spolehlivý a bezpečný provoz, malé rozměry 

dopravního zařízení i při poměrně vysokém výkonu, tedy malé nároky na prostor, 

bezprašnost (materiál se proudem vzduchu chladí a čistí), dokonalá přizpůsobivost místním 

podmínkám (možnost dopravy všemi směry v prostoru) a jednoduchá montáž a demontáž, 

možnost nakládání a vykládání na několika různých místech současně. Jako nevýhodu lze 

uvést značnou spotřebu vzduchu, a tím i hnací energie. A možnost dopravovat jen určité 

druhy materiálu, jinak se potrubí rychle opotřebovává, hlavně v obloucích. [1] [2] [19] 

 

 

Obr. 2.1 – Pneumatická doprava [14] 
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2.1 Princip pneumatické dopravy 

 

Princip pneumatické dopravy je v zásadě uskutečňován dvojím způsobem. 

 

1. Doprava vířením – dopravovaný materiál je rozptýlen, rozvířen a je vzduchovým 

proudem unášen. 

 

2. Doprava smykem – dopravovaný materiál zcela vyplňuje průřezovou plochu 

potrubí, takže vzduch ho stlačuje jako píst a celý sloupec materiálu se v potrubí 

jako celek smýká ve směru dopravy. 

 

V prvním případě, který je mnohem rozšířenější než způsob druhý, rozeznáváme 

zásadně tři typy zařízení (podtlakové, přetlakové a kombinované). Princip uvedený na 

druhém místě přichází v úvahu hlavně u pneumatické pošty a někdy při dopravě sypkého 

materiálu, který se pak pohybuje podobně jako kapalina v potrubí, tlačená vzduchovým 

sloupcem – jen pro dopravu materiálu těstovité nebo polotekuté konzistence. 

Jako zvláštní případ se vyskytuje ještě doprava polopneumatická, při níž vzduch 

materiál neunáší, pouze mu pomáhá v pohybu. [3] 

 

2.2 Rozdělení pneumatické dopravy podle fyzikálního principu  

 

Zařízení pneumatické dopravy je možné rozdělit podle fyzikálního principu na několik 

druhů. 

 

1. Fluidní pneumatická doprava – do ní se řadí horizontální doprava pneumatickými 

dopravními žlaby či fluidní dopravníky, provzdušňovací zařízení sil a jejich 

vykládku, pneumatické separátory hrud a cizích těles. 

 

2. Pneumatická doprava ve vznosu – jedná se o dopravu na velké horizontální 

vzdálenosti a s poměrně značným převýšením, které můžeme dále dělit podle 

potřebného tlaku dopravního média. 
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3. Pneumatická doprava speciální – např. doprava v zátkách, doprava těles, doprava 

na vzduchových polštářích. [19] 

 

2.3 Rozdělení pneumatických systémů 

 

Pneumatické systémy lze rozdělit dle několika hledisek. 

 

1. Podle funkčního hlediska. 

2. Podle uspořádání dopravního systému. 

3. Podle tlaku v dopravním systému vzhledem k atmosférickému tlaku. 

4. Podle velikosti přetlaku nebo podtlaku v dopravním systému. [2] 

 

2.3.1 Funkční hlediska 

 

Systémy pneumatické dopravy se rozdělují na dopravu potrubím, pneumatickými 

žlaby, zařízení na vyprazdňování nebo homogenizaci zásobníků a dopravu na vzduchovém 

polštáři. [2] 

 

2.3.2 Uspořádání dopravního systému 

 

Dopravní systémy se dělí dle uspořádání. 

 

1. Otevřené systémy – dopravní plyn se nasává z atmosféry a po vykonání dopravní 

funkce se opět vyfukuje do atmosféry. 

 

2. Uzavřené systémy – dopravní plyn stále obíhá, přičemž v jedné části systému 

vykonává dopravní funkce a pak se vrací zpětným potrubím na začátek dopravního 

zařízení, avšak úplně uzavřený systém prakticky neexistuje a většinou se používá 

polouzavřených systémů, kde převážná část dopravního plynu obíhá v uzavřeném 

systému, zatím co menší část se nasává z atmosféry a opět vyfukuje. [2] 
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2.3.3 Rozdělení podle tlaku vzhledem k atmosférickému tlaku 

 

Pneumatické systémy se rozdělují podle tlaku vzhledem k atmosférickému tlaku. 

 
 

1. Přetlakový systém – tlak v dopravním potrubí je větší než atmosférický, takže 

atmosférický vzduch spolu s dopravovaným materiálem se do potrubí nasává 

 

2. Podtlakový systém – tlak v dopravním potrubí je naopak menší než atmosférický, 

do potrubí se vhání vzduch pod tlakem 

 

Spojením přetlakového a podtlakového systému vznikne systém smíšený 

(kombinovaný), v jedné části potrubí se vytváří podtlak a ve druhé přetlak. Jednotlivé 

systémy se od sebe liší umístěním prvků dopravního systému. [2] 

 

2.3.4 Rozdělení podle maximální velikosti tlaku  

 

Hranice tlaku jsou dány rozdělením zdrojů používaných u pneumatické dopravy. 

 

1. Nízkotlaká doprava – využívá k dopravě většinou ejektorové podavače, 

přetlak dopravního vzduchu do cca 15kPa. 

 

2. Středotlaká doprava – využívá k dopravě buď průtokové podavače, nebo  

rotační směšovací podavače, rozmezí přetlaku dopravního vzduchu cca od 15 do 

100kPa. 

 

3. Vysokotlaká doprava – využívá k dopravě buď komorové podavače, šnekové 

podavače, nebo kompresory, rozmezí přetlaku dopravního vzduchu od 0,1 do cca 

1MPa.  

 

Hodnota tlaku má rozhodující vliv na konstrukci prvků a volbu zdroje. [1] 
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2.4 Princip přetlakové dopravy 

 

U přetlakové dopravy (Obr. 2.2) se dopravní plyn nasává a stlačuje zdrojem (Z),  dále 

je veden potrubím do směšovače (S), současně je do směšovače dodáván materiál 

vhodným podavačem (P). Směs materiálu s dopravním plynem proudí dopravním potrubím 

do odlučovacího zařízení (O). Plyn zbavený materiálu se vyfukuje do atmosféry a samotný 

materiál padá do zásobníku (Z). Ve zdroji se dopravní plyn stlačuje na tlak potřebný 

k vytvoření tlakového spádu. Ve směšovači se směšuje materiál s dopravním plynem v 

žádaném směšovacím poměru. Podavač rovnoměrně podává materiál požadovaným 

výkonem do směšovače. Jelikož je ve směšovači přetlak, musí podavač při podávání 

materiálu tento přetlak udržet. Dopravní potrubí slouží k vedení dopravního plynu 

s materiálem na požadované místo. V odlučovacím zařízení se materiál oddělí od 

dopravního plynu. Materiál z odlučovacího zařízení bývá podáván do zásobníku 

dávkovačem, který však neudržuje přetlak v systému, neboť tlak při vypouštění materiálu 

z odlučovacího zařízení je jen málo rozdílný od tlaku atmosférického. [2] 

 

 

 

 

Obr. 2.2 - Schéma a průběh tlaku u přetlakové dopravy [2] 
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2.5 Princip podtlakové dopravy 

 

Dopravní plyn se nasává do směšovače (S) (obr. 2.3), do něhož současně padá materiál 

a kde se vytváří směs dopravního plynu s materiálem, která se dopravuje potrubím do 

odlučovacího zařízení (O). Plyn zbavený materiálu proudí rozvodem do zdroje (Z), kde se 

stlačuje na tlak blízký atmosférickému a vyfukuje se do atmosféry. Odloučený materiál se 

z odlučovacího zařízení dopravuje podavačem do zásobníku. Neboť je v odlučovacím 

zařízení podtlak, musí podavač udržet rozdíl tlaku v systému a tlaku v zásobníku, který 

bývá roven atmosférickému tlaku. Protože ve směšovači u podtlakové dopravy je tlak o 

něco menší než atmosférický, není nutné pro podávání materiálu zvláště těsný podavač. 

Pokud je zaručeno rovnoměrné podávání materiálu do směšovače jiným technologickým 

zařízením, má směšovač otevřenou násypku (N), do níž materiál padá. Pokud není 

zaručeno rovnoměrné podávání materiálu, dopravuje se materiál do směšovače 

dávkovačem (D), který materiál odměřuje, nemá těsnící účinek. Podavač materiálu 

s těsnícím účinkem je pak na výstupu z odlučovacího zařízení. Výhodné je u podtlakové 

dopravy, když se materiál dopravuje z několika míst na jedno místo. Od jednotlivých 

směšovačů vedou větve do společného dopravního potrubí. Dopravovat lze jednou větví 

nebo všemi větvemi najednou. Záleží na uspořádání rozboček, které nechávají otevřenou 

jednu větev, nebo všechny větve ústí do společného potrubí bez uzávěru. [2] 

 

Obr. 2.3 - Schéma a průběh tlaku u přetlakové dopravy [2] 
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2.6 Princip smíšené dopravy 

 

Kombinací přetlakového a podtlakového systému vzniká zařízení pro smíšenou 

dopravu (Obr. 2.4). První polovinu zařízení tvoří podtlakový systém. Materiál se odloučí 

v odlučovacím zařízení podtlakového systému a podává se těsným podavačem do 

směšovače přetlakového systému. Plyn zbavený materiálu se nasává zdrojem a vyfukuje se 

do směšovače přetlakového systému. Podavač materiálu musí udržet přetlak ve směšovači 

proti podtlaku v odlučovacím zařízení. Ze směšovače přetlakového systému proudí 

dopravní plyn s materiálem do odlučovacího zařízení, kde je dopravní plyn zbaven 

materiálu a vyfukuje se do atmosféry. Tento systém spojuje výhody přetlakového a 

podtlakového systému. [2] 

 

Obr. 2.4 - Schéma a průběh tlaku u smíšené dopravy [2] 

 

2.7 Zdroje dopravního plynu 

 

Volba zdroje dopravního plynu je především závislá na velikosti tlakového spádu a 

objemového průtoku plynu. 

K vytvoření potřebného tlakového spádu při určitém množství dopravního plynu se 

používá nejrůznějších zdrojů. Pro nízkotlakou dopravu se používají ventilátory. Pro 

středotlakou dopravu se používají dmychadla s rotačními písty, a to pro malé a střední 

objemové průtoky. Pro velké objemové průtoky by bylo možné použít i jednostupňové 

turbodmychadla nebo vodokružné kompresory. Pro vysokotlakou dopravu se používají 

nejrůznější druhy kompresorů. [2] 
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Při volbě zdroje jsou důležitá tato hlediska:  

- charakteristika zdroje  

- příkon zdroje a jeho závislost na zatížení  

- regulace zdroje 

- odolnost proti opotřebení při dopravě znečištěného plynu 

- oteplení plynu při průchodu zdrojem 

- vlhkost stlačeného plynu 

- znečištění plynu olejem při průchodu zdrojem 

 

Dále je důležitá charakteristika zdrojů dopravního plynu, která může být plochá, tzv. 

měkká charakteristika, nebo strmá, tzv. tvrdá charakteristika. Měkkou charakteristiku mají 

např. ventilátory, ejektory a vodokružné vývěvy, tvrdou charakteristiku mají rotační 

dmychadla a především pístové kompresory. 

Na obr. 2.2 jsou  uvedeny tři různě strmé charakteristiky zdroje dopravního plynu a 

charakteristiky potrubí pro různá dopravovaná množství materiálu. Z obrázku je patrné, že 

pro měkkou charakteristiku zdroje, při malém zvýšení dopravovaného množství materiálu 

vzniká zmenšení objemového průtoku plynu a proto i nebezpečí ucpání potrubí. Naopak u 

tvrdé charakteristiky zdroje nehrozí ucpání potrubí ani při náhlém zvětšení dopravovaného 

množství materiálu. Této vlastnosti se využívá a projevuje s velkým hmotnostním 

poměrem µ, provoz této dopravy je z ekonomického hlediska velmi výhodný. [2] 

 

 

Obr. 2.5 - Charakteristika zdroje a potrubí při pneumatické dopravě [2] 
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2.8 Směšovače 

 

Je to zařízení, ve kterém dochází k mísení dopravního plynu s materiálem. Volba 

směšovače záleží na druhu dopravního systému. Pro podtlakovou dopravu se používají sací 

hubice opatřené regulačním šoupátkem, kterým se reguluje množství nasávaného vzduchu 

a pro přetlakovou dopravu různé druhy směšovačů. [1] 

 

Směšovače mohou být: 

- gravitační 

- ejektorové 

- komorové 

- rotační komůrkové 

 

Obr. 2.6 - Směšovač s komorovým podavačem [2]      

 

2.9 Podavače 

 

Slouží k plynulé dopravě práškových a jemně zrnitých materiálů v požadovaném 

množství do dopravního potrubí. K tomu slouží různé druhy podavačů a to jak pro 

kontinuální tak i pro cyklickou dopravu. [2] 

 

Konstrukce podavačů: 

- Rotační komůrkové podavače  

- Ejektorové podavače 

- Šnekové podavače 

 

 

 

 

 

                                 Obr. 2.7 - Rotační komůrkový podavač [2] 
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2.10 Dopravní potrubí 

 

Potrubí pneumatické dopravy bývá převážně z ocelových bezešvých trubek 

s navařenými přírubami. Často se používá i jiných materiálů (plasty, sklo).  Spojování 

trubek se nejčastěji provádí přírubovými spoji, někdy se přímé úseky potrubí svařují.  

Oblouky jsou vystaveny značnému otěru, proto bývají vhodně upraveny. Způsobů 

k omezení opotřebení oblouků je několik. Nejčastěji se vnější část vyrábí z materiálu, které 

mají lepší abrazivní účinky než ocel použitá na výrobu potrubí. 

Zvýšení životnosti se rovněž dosahuje použitím vložek např. z otěruvzdorného 

materiálu, porcelánu nebo čediče. Někdy se do oblouku dávají vložky korýtkového tvaru, 

např. z betonu, které se po opotřebení dají snadno opravit. [1] 

 

 
Obr. 2.8 - Oblouk se zesílenou vnější stěnou [2] 

 
 

2.11 Odlučovače 

 

Slouží k oddělení dopravovaného materiálu od dopravního plynu. K oddělování se 

využívá ztráty rychlosti materiálu a setrvačných sil jeho částic. Důležitým prvkem u 

odlučovačů je vysoká odlučivost, při vysoké koncentraci na vstupu do odlučovače. 

Rozhodující při volbě odlučovače je především zrnitost a abrazivnost materiálu, 

koncentrace a velikost odlučivosti. Pro hrubozrné materiály se používají usazovací 

komory, pro hrubší práškový materiál se používají cyklony a pro nejjemnější částice se 

používají látkové nebo tzv. mokré filtry.  
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Jedním odlučovačem se většinou nedosáhne požadovaného účinku, proto se používá 

několik spojených odlučovačů růžného druhu za sebou. [1] 

 

Obr. 2.9 - Usazovací komora [2] 

2.12 Filtry 

 

Filtry slouží k oddělení jemných částí materiálu od pomocného média – plynu. 

Používají se, když je nedostatečná čistota vzduchu vycházející z odlučovače. Filtry mohou 

být mokré nebo suché. Velikost plochy filtru by měla být alespoň 1m2 na 1m3.min-1 

protékajícího vzduchu. [1] 

 

2.13 Tlakové klapky 

 

Slouží ke krátkodobému zastavení dopravy bez vypnutí hnacího agregátu. Tlakové 

klapky umožňují okamžité otevření potrubí a spojení jeho vnitřního prostoru s okolní 

atmosférou. Tím dojde k vyrovnání tlaku a zastavení dopravy. [1] 

 

2.14 Ekonomika pneumatické dopravy 

 

Obecně lze konstatovat, že mechanická doprava práškových materiálů je investičně 

dražší než pneumatická, energeticky je však méně náročná. Provozní náklady na údržbu 

jsou při použití vhodného systému pneumatické dopravy podstatně nižší. [19] 
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3. HNĚDOUHELNÝ PRACH 

 

Hnědouhelný prach (multiprach) je moderním energetickým zdrojem pro kotlová a 

procesní spalovací zařízení. Vysoce zušlechtěné jemnozrnné palivo se vyznačuje 

vlastnostmi podobnými kapalinám. Jeho použití je rozmanité a manipulace 

nekomplikovaná. Uhelný prach je ve své podstatě odpadním produktem, který vzniká při 

procesu sušení uhlí. Nebo se přímo vyrábí ze surového uhlí drcením sušením a mletím. 

Parametry uhelných prachů závisí ve značné míře na obsahu popela, na vlhkosti, na druhu 

uhlí a na stupni disperze. Usazeniny prachu jsou hořlavé a mají sklon k samovznícení. [12] 

 

Vlastnosti hnědouhelného prachu: 
 

- vysoká výhřevnost 

- schopnost téct 

- uhelný prach je velmi výbušný 

- látka je v usazeném i rozvířeném stavu vznětlivá  

- dobře šíří požár 

- je náchylná ke vznícení elektrostatickou jiskrou 

- výbuchové látky jsou vysoké 

- rychlost nárůstu tlaku je vysoká  

 

Požární charakteristika: 
 
 

- teplota vzplanutí cca 170°C 

- teplota vznícení usazeného prachu cca 170°C 

- teplota vznícení rozvířeného prachu cca 530°C 

- dolní mez výbušnosti cca 30 - 50g.m-3 

- výhřevnost cca 20MJ.kg   

 

Hodnoty zde uvedené jsou orientační, mění se podle místa zpracování např. Sušárna 

Vřesová, Sokolovská uhelná, Ústřední třídírna Tisová, na samotném procesu zpracování a 

na druhu uhlí. [20] 
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% 

Nads. 
% 

Prach 
% 

Hl 
% 

49E 
sušený hnědouhelný 
prach 1 

0 – 0,5 4,5 22,0 21,5 56,0 96,9 1,50 0,65 30,2 50,5   1     E 215 

 

Obr. 3.1 – jakostní znaky hnědouhelného prachu – Sušárna Vřesová [18] 

 
 
 
 
 

 
 

Obr. 3.2 – hnědé uhlí [17] 
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4. POPIS DOPRAVNÍ TRASY 

 

Mým úkolem je navrhnout dopravu hnědouhelného prachu ze sila do vypalovací pece 

pomocí pneumatického dopravního systému. Podmínkou je dosažení dopravního výkonu 

3t/hod.  

Vzhledem k vlastnostem hnědouhelného prachu (nebezpečí výbuchu) můj návrh 

obsahuje skladovací silo konstruované jako beztlaká nádoba ve smyslu normy ČSN EN 

14460, které musí odolat tlakovému rázu vznikajícímu při výbuchu. Silo je opatřeno prvky, 

které zajišťují správnou funkci a bezpečnost provozu. 

Pod silem je osazen rotační podavač, který kontinuálně dávkuje materiál do průtokové 

váhy. Váha je vybavená protiexplozivním ochranným zařízením. Z váhy je materiál dál 

dopravován do rotačního podavače, který zajišťuje rovnoměrné dávkování do potrubí 

pneumatické dopravy.  

Zdrojem dopravního plynu je dmychadlo, které vhání vzduch o vysoké rychlosti do 

potrubí, tím strhává materiál z rotačního podavače. Materiál dál postupuje potrubím přes 

antiabrazivní oblouky, které mění tok tečení. Potrubí je vyústěno do hořáku vypalovací 

rotační pece, ve které se spaluje hnědouhelný prach spolu s plynem. 

Jedná se o středotlakou přetlakovou pneumatickou dopravu vířením. Vedení trasy je 

kombinované a potrubní systém je otevřený. Zařízení je provedeno jako bezprašné a celý 

proces je ovládán automaticky z řídícího velína.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1 - Pneumatická dopravní linka [17] 
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4.1 Schéma dopravní linky 

 

 

 

 
 

1.) silo, 2.) provzdušňovací zařízení, 3.) průtoková váha, 4.) dmychadlo,  

5.) potrubí 1, 6.) směšovací patka, 7.) rotační podavače, 8.) čedičový oblouk, 

 9.) potrubí 2, 10.) potrubí 3, 11.) hořák 
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5. POPIS POUŽITÉHO ZAŘÍZENÍ 

 

5.1 Skladovací silo 

 

Silo je stacionární, určené pro skladování hnědouhelného prachu. Konstruované jako 

bezprašné zařízen odolné vůči výbuchu. Konstrukce je válcová a je zhotoven z oceli. Jeho 

kapacita je 80 tun, což odpovídá požadavkům denní spotřeby skladovaného materiálu 

v třísměnném provozu. Provedení sila je na podpěrné konstrukci ukotvené na betonovém 

podstavci. Silo je opatřeno suchovodem (požární potrubí), hladinovými sondami měřící 

objem materiálu, tlakovými čidly, teplotními čidly, čidly pro měření CO2 a inertizací 

netečným plynem pro snížení obsahu O2 pod mezní hranici výbuchu uvnitř sila. Tyto prvky 

jsou důležité pro bezpečný provoz. Aby byla zaručena tato bezpečnost všechna zařízení 

musí být certifikována od ATEX (směrnice Evropské Unie ATEX nařizuje 

provozovatelům zajištění pracovních podmínek zamezujících požáru nebo explozi). Touto 

činností se zabývají certifikované organizace, které provádějí řešení a dělají celou 

technologickou dokumentaci ochrany před výbuchem. V České republice jsou to firmy 

RSBP Ostrava a VST Pardubice-Semtín. 

 

 

Obr. 5.1 – Stacionární sila [17] 
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5.1.1 Technické normy a předpisy: 

- NV406/2004 Sb. 

- NV23/2003 Sb. 

- Evropská směrnice 99/92/EC (ATEX 137) 

- Evropská směrnice 94/9/EC (ATEX 100) 

- ČSN 33 2000 o určení vnějších vlivů 

- ČSN EN 1127-1 Výbušná prostředí – Zamezení a ochrana proti výbuchu – část 1: 

Základní pojmy a metodologie 

- ČSN EN 61241-0 Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 0: 

Všeobecné požadavky  

- ČSN EN 61241-10 Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 10: 

Zařazování prostorů, kde jsou nebo mohou být hořlavé prachy  

- ČSN EN 13463-1 Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – část 

1: Základní principy a požadavky 

- ČSN EN 62305-1 (341390) Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy  

- ČSN EN 14 491 Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu  

- ČSN EN 14 797 Zařízení pro odlehčení výbuchu 

 

5.2 Provzdušňovací systém 

 

Provzdušňovací zařízení slouží pro uvolňování kleneb a čeření materiálu. Skládá 

z čeřících trysek, regulačních a uzavíracích ventilů, řídící jednotky provzdušnění a rozvodu 

stlačeného vzduchu. [14] 

 

Obr. 5.2 - Provzdušnění zásobníků systémem trysek Vibra Jet [14] 
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5.3 Rotační podavač 

 

Rotační podavače se používají pro podávání a dávkování zrnitých a práškových 

materiálů tam, kde je zapotřebí tlakově oddělit na sebe navazující zařízení nebo 

zrovnoměrnit tok materiálu. Rotační podavače s elektronicky řízeným pohonem se 

používají pro regulaci podávaného množství materiálu. 

Pro dopravu hnědouhelného prachu použiji rotační podavač od firmy Filtrzeos typ 

DSt3 pro speciální použití, který je proveden jako protiexplozivní (ve smyslu ATEX 100) a 

splňuje zákonem nařízené požadavky (NV 23/2003 Sb.  - Nařízení vlády, kterým se 

stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí 

s nebezpečím výbuchu). Podstatou je mechanický uzávěr proti šíření výbuchu z jednoho 

prostoru do druhého. Kontrolu chodu zajišťuje snímač otáček. 

 

 

Obr. 5.3 – rotační podavač v protiexplozivním provedení [16] 

 
 
 

5.4 Průtoková váha 

 

Průtoková váha je určena pro kontrolní měření průtoku materiálu. Funguje na principu 

vyhodnocování signálu ze snímače zatížení odrazové desky, na kterou dopadá dávkovaný 

materiál. Vyhodnocovací jednotka průtokové váhy provádí vyhodnocení zatížení, které je 

úměrné okamžitému přepravovanému množství. Celkové prošlé množství je pak získáno 

integrací okamžitého množství. 

Průtokové váhy dodává firma DITES spol. s.r.o. v provedení o váživosti 5 kg. [13] 
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5.5 Dmychadlo  

 

Dmychadlo je stroj pro stlačování a dopravu plynů, nejčastěji vzduchu. Zdroj 

dopravního plynu určím podle velikosti potřebného tlaku a objemového průtoku plynu. 

 Proto volím vysokotlaké objemové dmychadlo od firmy Aerzen, které splňuje 

vypočtené požadavky pneumatické dopravy a je vhodné pro pneumatickou dopravu 

sypkých materiálů.  

 

5.5.1 Příslušenství dmychadla  

 

Sací filtr, protihlukový kryt, tlumič hluku, pojistný ventil, regulátor teploty a regulátor 

tlaku.  

 

5.5.2 Technický popis 

 

- Objemový průtok……………….do 6000 [m3/hod]     

- Médiu…………………………...vzduch, neutrální plyn 

- Doprava…………………………bez vstřiku oleje    

- Přetlakový provoz…………….…max. 25 [bar] [11] 

 
 
 

 
Obr. 5.4 – Vysokotlaké dmychadlo [11] 
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5.6 Potrubí 

 

Potrubí je z  bezešvých hladkých kruhových trubek vyrobených z oceli 11 353.0 dle 

normy ČSN 42 5715. Potrubí je spojené přírubovými spoji. Ploché příruby DN100PN40 

jsou na trubkách navařené. Vnitřní průměr potrubí je 100 [mm] a tloušťka stěny 7 [mm]. Je 

nutné dodržet souosost spoje, aby nedocházelo k místnímu opotřebení. [15] 

 

 

Obr. 5.4 – Potrubí s navařenou přírubou [17] 

 

5.7 Oblouky 

 

Oblouk je vyroben ze stejného materiálu jako potrubí. Na oblouku je navařená příruba 

pro spojení s potrubím. Z důvodu velkého opotřebení je oblouk zesílen vložkami 

z taveného čediče. Vložky jsou vyrobeny odstředivým litím. Vnitřní průměr je 100 [mm] a 

tloušťka stěny je 30 [mm].  

 

 

Obr. 5.5 – čedičový oblouk [17] 
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5.8 Hořák vypalovací pece 

 

Hořák je speciální potrubí pro směšování plynu a hnědouhelného prachu se vzduchem 

dopravovaného do vypalovací rotační pece.  

 

5.8.1 Technické parametry hořáku 

 

- výkon hořáku: 15 MW jmenovitý 

- provedení (průměr na vstupu pro uhelný prach): DN100 

- potřebná min. rychlost uhlí v hořáku: 38 m/s 

- potřebná max. rychlost uhlí v hořáku: 45 m/s 

- standardní rychlost uhlí v hořáku: 40,5 m/s  [22] 

 

Dopravované množství lze regulovat pomocí frekvenčního měniče na pohonu dmychadla.  

 

 

 

 
Obr. 5.6 – Rotační pec [17] 
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6. VÝPOČET PNEUMATICKÉ DOPRAVY 

 

Jedná se o výpočet parametrů proudící dvoufázové disperzní soustavy typu plyn – 

pevné částice. Vlivem stlačitelnosti plynu a značných setrvačných sil je výpočet velmi 

komplikovaný. Mezi nejdůležitější parametry patří směšovací poměr, rychlost plynu, 

rychlost částic, spotřeba vzduchu a tlakový spád. 

Z důvodu složitosti výpočtu jsem použil program pro výpočet pneumatické přetlakové 

dopravy vytvořený panem prof. Ing. Jaroslavem Janalíkem, CSc, který se touto problematikou 

zabývá. Program mi byl poskytnut paní Ing. Janou Rautovou, Ph.D. z katedry 

Hydromechaniky a hydraulických zařízení, která mě seznámila s funkcí programu.  

Programem lze řešit sériové potrubí a oblouky s úhlem 900 v libovolné kombinaci. 

Potrubí může být vodorovné, svislé nebo šikmé se směrem proudění nahoru i dolů. 

Mezi vstupní parametry potřebné pro výpočet pneumatické dopravy patří délky všech 

úseků potrubí, směr sklonu potrubí, průměr potrubí, parametry oblouků, rychlost na 

začátku potrubí, teplota vzduchu, střední průměr zrna dopravovaného materiálu a dopravní 

výkon. Výsledkem pak je rychlost plynu a materiálu, rychlost pevných částic za každým 

obloukem, velikost statického tlaku a celkový tlakový spád. 

Jako základní vstupní parametr byl zadán dopravní výkon 3 [t/hod] = 0,83 [kg/s]. 

Zbývající parametry jsem určil na základě konzultací s doc. Ing. Alešem Slívou Ph.D., Ing. 

Janou Rautovou, Ph.D a s konstruktéry firmy ENVIRMINE spol. s r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

6.1 Schéma dopravního potrubí 
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6.2 Výpočet parametrů pneumatické dopravy 

 

V tabulkách 6.1 a 6.2 jsou uvedeny rozměry dopravní trasy a vstupní parametry, které 

jsou zadané do výpočetního programu pro středotlakou pneumatickou dopravu a v tabulce 

6.3 jsou uvedeny výstupní hodnoty obsahující rychlost a tlaky rozhodující pro správnou 

funkci pneumatického dopravy. 

 

Tab. 6.1 - Rozměry dopravná trasy 

 
l1 Délka vodorovného potrubí 8              [m] 
k1 Poloměr oblouku 1                [m] 
l2 Délka svislého potrubí 3                [m] 

k2 Poloměr oblouku 1                [m] 
l3 Délka vodorovného potrubí 10              [m] 

 
 

Tab. 6.2 – Vstupní parametry 
 

Qp Množství dopravovaného materiálu 0,83           [ kg/s] 
ρp Hustota materiálu 2000         [ kg/m3] 
dstr Střední průměr částice materiálu 0,00005    [ m] 
vv1 Rychlost plynu na začátku potrubí 38              [m/s] 
p Tlak na začátku potrubí 120000      [Pa] 
d Vnitřní průměr potrubí 0,1             [m] 
kabs Absolutní drsnost stěny potrubí 0,1             [mm] 
f Třecí součinitel v oblouku 0,26           [1] 
tv Teplota vzduchu v potrubí 15              [ºC] 
ρ Hustota vzduchu 1,354         [m] 
ci5 Konstanta – vodorovné potrubí 0,25           [1] 
ci6 Konstanta – svislé potrubí 0,06           [1] 
k Třecí součinitel 0,01           [1] 

 
 

Tab. 6.3 – Výstupní parametry 
 

ws Sedimentační rychlost na konci potrubí 0,143          [m/s] 
Qv Průtok vzduchu 1206           [Nm3/hod] 
n Směšovací poměr 2,054          [1] 
p1 Třecí ztráta – materiál 4755           [Pa] 
p2 Tlakový spád – zvedání 75               [Pa] 
p3 Tlakový spád – urychlení 7619           [Pa] 
p4 Třecí ztráta – vzduch 5230           [Pa] 
p5 Místní ztráta – vzduch 682             [Pa] 
pz Tlaková ztráta – celkový 18353         [Pa] 
pv Tlak na konci potrubí – celkový 101646       [Pa] 
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Aby nedošlo k ucpání potrubí pneumatické dopravy, musím dodržet dvě důležité 

podmínky. První podmínkou je, aby rychlost pohybu částic byla vždy vyšší, než je 

sedimentační rychlost částic (Graf 6.1) a druhou podmínkou je, aby se tlak na konci 

potrubí, co nejvíce přibližoval barometrickému tlaku (Tab. 6.3). Obě tyto podmínky jsou 

splněny a tím je zaručena správná funkce pneumatické dopravy.  

 
 
 
 

 
Černá křivka - sedimentační rychlost 
Červená křivka - rychlost materiálu 

Modrá křivka - rychlost vzduchu 
Zelená křivka - tlak v potrubí 

 

 

Z grafu je patrné, že rychlost materiálu dvakrát značně zakolísá, je to způsobeno 

průtokem materiálu v obloucích potrubí. 
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Vypočtené hodnoty pneumatické dopravy: 
 

L vv vp p p1 p2 p3 p4 p5 pc 

0,00 38,00 0,000 120000 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

0,50 39,36 37,616 115850,52 99,38 0,00 3975,15 74,95 0 4149,48 

1,00 39,48 38,963 115492,68 202,32 0,00 4117,60 187,40 0 4507,32 

1,50 39,56 39,087 115263,58 305,59 0,00 4130,64 300,20 0 4736,42 

2,00 39,64 39,165 115038,86 409,06 0,00 4138,87 413,22 0 4961,14 

2,50 39,72 39,241 114813,86 512,73 0,00 4146,95 526,46 0 5186,14 

3,00 39,79 39,318 114588,4 616,61 0,00 4155,07 639,93 0 5411,60 

3,50 39,87 39,395 114362,46 720,69 0,00 4163,24 753,61 0 5637,54 

4,00 39,95 39,473 114136,04 824,98 0,00 4171,46 867,53 0 5863,96 

4,50 40,03 39,551 113909,14 929,47 0,00 4179,73 981,66 0 6090,86 

5,00 40,11 39,630 113681,75 1034,17 0,00 4188,05 1096,03 0 6318,25 

5,50 40,19 39,709 113453,87 1139,08 0,00 4196,42 1210,63 0 6546,13 

6,00 40,27 39,789 113225,5 1244,20 0,00 4204,84 1325,45 0 6774,50 

6,50 40,36 39,869 112996,64 1349,54 0,00 4213,32 1440,51 0 7003,36 

7,00 40,44 39,950 112767,27 1455,08 0,00 4221,84 1555,80 0 7232,73 

7,50 40,52 40,031 112537,41 1560,85 0,00 4230,43 1671,32 0 7462,59 

8,00 40,60 40,113 112307,04 1666,82 0,00 4239,06 1787,08 0 7692,96 

8,00 40,79 26,512 111784,99 1736,87 0,00 4239,06 1903,08 336 8215,01 

8,50 41,42 40,355 110086,07 1843,48 12,84 5701,98 2019,62 336 9913,93 

9,00 41,54 40,981 109780,73 1951,75 25,49 5768,06 2137,96 336 10219,27 

9,50 41,63 41,096 109528,68 2060,33 38,11 5780,26 2256,62 336 10471,32 

10,00 41,73 41,191 109278,32 2169,15 50,69 5790,27 2375,56 336,00 10721,68 

10,50 41,82 41,285 109027,51 2278,23 63,25 5800,25 2494,78 336,00 10972,49 

11,00 41,92 41,380 108776,13 2387,55 75,77 5810,29 2614,26 336,00 11223,87 

11,00 42,13 27,178 108237,65 2459,35 75,77 5810,29 2734,02 682,91 11762,35 

11,50 42,83 41,700 106472,38 2569,53 75,77 7345,03 2854,38 682,91 13527,62 

12,00 42,95 42,394 106164,7 2681,53 75,77 7418,35 2976,74 682,91 13835,30 

12,50 43,05 42,519 105916,48 2793,86 75,77 7431,53 3099,45 682,91 14083,52 

13,00 43,15 42,618 105670,35 2906,46 75,77 7442,07 3222,44 682,91 14329,65 

13,50 43,25 42,718 105423,72 3019,32 75,77 7452,56 3345,73 682,91 14576,28 

14,00 43,36 42,818 105176,47 3132,44 75,77 7463,11 3469,30 682,91 14823,53 

14,50 43,46 42,918 104928,59 3245,83 75,77 7473,74 3593,16 682,91 15071,41 

15,00 43,56 43,019 104680,07 3359,49 75,77 7484,45 3717,31 682,91 15319,93 

15,50 43,67 43,122 104430,91 3473,41 75,77 7495,23 3841,76 682,91 15569,09 

16,00 43,77 43,224 104181,1 3587,61 75,77 7506,10 3966,51 682,91 15818,90 

16,50 43,88 43,328 103930,64 3702,08 75,77 7517,04 4091,55 682,91 16069,36 

17,00 43,98 43,432 103679,52 3816,83 75,77 7528,07 4216,90 682,91 16320,48 

17,50 44,09 43,537 103427,74 3931,85 75,77 7539,18 4342,55 682,91 16572,26 

18,00 44,20 43,643 103175,28 4047,16 75,77 7550,37 4468,51 682,91 16824,72 

18,50 44,31 43,750 102922,15 4162,74 75,77 7561,65 4594,77 682,91 17077,85 

19 44,415 43,858 102668,34 4278,61 75,773 7573,016 4721,344 682,907 17331,656 

19,5 44,525 43,966 102413,85 4394,77 75,773 7584,467 4848,232 682,907 17586,151 

20 44,636 44,075 102158,66 4511,22 75,773 7596,005 4975,435 682,907 17841,337 

20,5 44,749 44,185 101902,78 4627,95 75,773 7607,632 5102,955 682,907 18097,221 

21 44,861 44,296 101646,19 4744,98 75,773 7619,35 5230,796 682,907 18353,808 
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7. PEVNOSTNÍ VÝPOČET 

 

7.1 Kontrola potrubí na ohyb   

 

Kontroluji potrubí v úseku 3 (viz Schéma 6.1), neboť podpěry zde mají největší rozteč 

(viz HAL240-2) a napětí zde bude nejvyšší. [6] 

Obr. 7.1 – Nosník 

 

7.1.1 Parametry nosníku 

 

materiál 11 353 

q = 16,7 [kg.m-1] 

l = 3,84 [m] 

D = 114 [mm] 

t = 7 [mm] 

       Obr. 7.2 -  Kruhová trubka 
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7.1.2 Síla působící na nosník 

[7.1] · ·  
 16,7 · 3,84 · 9,81 ,   

 

Q  síla nahrazující spojité zatížení [N]  

q  spojité zatížení   [kg.m-1]  

g  gravitační zrychlení   [m.s-1] 

l  délka nosníku    [m] 

 
 

7.1.3 Reakce 

[7.2] 

2 

 629,1
2 ,   

 

RA  síla reakce A    [N] 

RB  síla reakce B    [N] 

 

7.1.4 Ohybový moment 

[7.3] ·
8  

 16,7 · 3,84
8 ,  ·  

 
 
 

Momax  maximální ohybový moment  [N.m]  
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7.1.5 Průřezový modul 

[7.4] 
 

32 ·  

 

32 · 0,114 0,1
0,114 , ·   

 

Wo  průřezový modul k ose ohybu [m3] 

D  vnější průměr trubky   [m] 

d  vnitřní průměr    [m] 

 

7.1.6 Ohybové napětí 

[7.5] 

 

 30,78
5,93 · 10  519055,6 ,   

 

σo  napětí v ohybu   [MPa] 

 

7.1.7 Dovolené napětí 

[7.6] 

 

 200
2   

 

σoDOV  dovolené napětí v ohybu  [MPa] 

Re  mez kluzu    [MPa], volím Re = 200 [MPa] - [5] 

ks  statická bezpečnost   [1], volím k = 2 [1] 
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7.1.8 Kontrola pevnosti 

[7.7] 
 

 ,   
 

 
 

7.2 Výpočet průhybu potrubí   

 
Průhyb nosníku podle literatury [5]. 
 

7.2.1 Kvadratický moment 

[7.8]  
64 ·  

 

64 · 0,114 0,1  , ·    

 

 

Ix  kvadratický moment   [m4] 

 

7.2.2 Velikost průhybu 

[7.9] 5 · ·
348 · ·  

 5 · 16,7 · 3,84
348 · 2,1 · 10 · 10 · 3,38 · 10  7,35 · 10 ,   

 
 
 

yc  průhyb     [m4] 

E  modul pružnosti v tahu  [MPa], E = 2,1.105 [MPa] 

 

 
Průhyb potrubí je zanedbatelný, tudíž rozteč podpěr potrubí je vyhovující. 
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7.3 Kontrola koutového svaru na smyk   

 

Pevnost svarového kovu ve smyku je menší než pevnost v tahu, koutový svar počítám 

zjednodušeně pouze na smyk. [4] 

Provádím kontrolu podpěry PD2 (viz HAL240-02).  

 

7.3.1 Parametry podpěry 

 

materiál 11373 

l1 = 60 [mm] 

l2 = 56 [mm] 

 = 4 [mm] 

L = 320 [mm] 

a = 3 [mm] 

 

Obr. 7.3 – Podpěra 

7.3.2 Síla nahrazující spojité zatížení 

[7.10] · ú ·  
 16,7 · 10 · 9,81 ,   
 
 

l3ú  délka úseku 3 potrubí   [m] 

 

7.3.3 Síla na nosníku 

[7.11] 

  
 1638,2 

4 ,   
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F  síla působící na nosník   [N] 

np  počet podpěr    [1] 

 

7.3.4 Reakce 

[7.12] 

2 

 409,5
2 ,   

 

7.3.5 Délka svaru 

[7.13] 2 · 2 · 2 ·  
 2 · 0,06 2 · 0,056 2 · 0,004 ,   
 
 

ls  celková délka svaru    [m] 

l1  délka svaru 1    [m] 

l2  délka svaru 2    [m] 

ts  šířka svaru     [m] 

 

7.3.6 Plocha svaru 

[7.14] ·  
 0,24 · 0,003 ,   
 
 

Ss  plocha svaru     [m2] 

a  velikost svaru    [m] 
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7.3.7 Napětí ve střihu 

[7.15] 

 

 204,75
0,00072 284375 ,   

 

τs  napětí ve střihu    [MPa] 

 

7.3.8 Dovolené napětí  

[7.16] 

·  

 186
2 · 1   

 

τSDOV  dovolené napětí ve střihu   [MPa] 

Re  mez kluzu    [MPa], volím Re = 186 [MPa] - [5] 

β  součinitel tloušťky koutového svaru [1], volím β = 1 [1] - [4] 

k  bezpečnost    [1], volím k = 2 - [1] 

 

7.3.9 Kontrola pevnosti 

[7.17] 
 

 ,    
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8. ZÁVĚR 

 

Dle zadání jsem vypracoval návrh dopravní linky pro dopravu jemného hnědouhelného 

prachu. Tato linka obsahuje skladovací silo, rotační podavače, průtokovou váhu, 

dmychadlo, potrubí pneumatické dopravy a hořák vypalovací pece. Ve své bakalářské 

práci se zaměřuji hlavně na pneumatickou dopravu. 

Na základě požadavků na pneumatickou dopravu jsem zvolil variantu přetlakového 

otevřeného systému. Doprava je uskutečňována vířením. Zdroj pomocného média je podle 

zadání dmychadlo, proto se jedná o středotlakou dopravu. 

Součástí práce je výpočet pneumatické dopravy, který zaručuje, že nedojde k ucpání 

potrubí, výpočet průhybu potrubí a pevnostní výpočty. 

Výkresová část obsahuje sestavný výkres dopravní linky a výkres pneumatické 

dopravy. 

Celá dopravná trasa je plně automatizovaná a řízená z velína. 
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