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Snekoý dopravník pro linkovou výrobu masných produktůTéma:

Screw Conveyor for Product Line of Meat Products

Zásady pro lypracování:

Navrhněte šnekový dopravník jako součást linky pro výrobu masných produktů. Dopravník má b;ýt určen
pro dopravu meziproduktu z kutru Weiler 806 do pádlové míchačky o objemu 3000 l.

Provedte kapacitní výpočet dopravníku pro zadanou dobu plnění a potřebné konstrukční ýpočý, Dolní
část šneku s trycht}řem má b;ft ukotvena k podlaze, horní část podepřena pomocí rámu, Pohon máby
umístěn v horní části dopravníku.
použijte převodovkoqf motor §, sEw ařetězoý převod na hřídel šneku.
Požadovaná vzdálenost mezi obvodem šnekovnice a žlabem je 5mm. Konstrukce dopravníku musí splňovat
bezpečnostní notmy EN 13570, EN294 a standardní hygienické předpisy. Čistění dopravníku bude
prováděno ručně. Použijte konstrukční materiál V2A, resp. DIN 1 .4301,

Zdkladní vst up ní purametry :
Výška míchačky: H:2,5m
Doba plnění míchač§: T:10 min
Hustota produktu: Ro:850 kg/m3
Uhel sklonu šneku: alfa:35'
Koef, plněni: 0,4

Zpracujte:
1. Rešerši současného stavu doprar,y hmoty pomocí šnekového dopravníku s aplikací na potravinářský
průmysl.
2. Koncepění návrh systému dopravníku pro dopravu meziproduktu z kutru Weiler 806 do pádlové
míchačky o objemu 3000 l.
3. Sestavný výkres šnekového dopravníku s detailním konstrukčním výkresem poháněcí stanice.
4. Další potřebné kapacitní, technologické a pevnostní výpoč§.
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Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.

Datum zadáni: I7.I2,20I0

Datum odevzdáni: 23.05.20II

e--aau,_-
doc.Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.

vedoucí katedry
prof. Ing. Radim Farana, CSc.

děkanfakulty


