
Ostrava 2012 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta strojní 

Katedra částí a mechanismů strojů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Míchací zařízení bioplynové stanice 

 

Stirring Device for a Biogas Station 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Bc. Lukáš Mališ 

Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. 

  











Diplomová práce 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

  Strana 6 

ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

MALIŠ, L. Míchací zařízení bioplynové stanice: diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra částí a mechanismů strojů, 2012, 58 s. Vedoucí 

práce: Havlík, J. 

 

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a výpočtem horizontálních pádlových 

míchadel bioplynové stanice pro smaltované, případně betonové nádrže. V úvodu je uveden 

popis bioplynové stanice včetně všech přidružených zařízení, definice bioplynu a dále 

průzkum trhu se souhrnem variant míchadel. Je proveden návrh možných konstrukčních 

řešení pádlových míchadel a volba nejvhodnější varianty. U zvolené varianty je proveden 

výpočet a kontrola stěžejních částí konstrukce. 

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

 

MALIŠ, L. Stirring Device for a Biogas Station: Master Thesis. Ostrava: VŠB – Technical 

University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Machine Parts and 

Mechanisms, 2012, 58 p. Thesis head: Havlík, J. 

 

Diploma thesis deals with the structural design and calculation of horizontal stirring device 

for a biogas Station for enamel or concrete tanks. The introductory chapter of the thesis 

contains the description of the biogas plant including all associated equipment, biogas 

definition and subsequent market analysis with the list of product (mixers) variants. 

Afterwards, a proposal of stirring devices possible structural designs is made and the most 

suitable variant is selected. As for the selected variant, a calculation and key parts structure 

control are implemented. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A SYMBOLŮ 

AA (N)  axiální reakce v podpoře A 

AI (mm2)  plocha průřezu IPE profilu 

AR (N)  radiální reakce v podpoře A 

Bl (mm)  délkový rozměr 

BR (N)  radiální reakce v podpoře B 

C (kN)  základní dynamická únosnost ložiska 

C0 (kN)  základní statická únosnost ložiska 

Ds (mm)  průměr sražené díry pro šroub 

E (MPa)  modul pružnosti v tahu 

Euk (-)  Eulerovo kritérium 

Fa1 (N)  axiální síla působící na bočnici 

FCi (N)  celková síla na 1 šroub 

Fkr (N)  kritická síla dle Eulera 

FM (N)  síla od ohybového momentu na 1 šroub 

Fr (N)  zatížení pádla v radiálním směru od záběrového momentu 

Frk (-)  Froudovo kritérium 

Fr1 (N)  radiální síla působící na hrablo 

Fr2 (N)  radiální síla působící na bočnici 

FV (N)  vztlaková síla 

F0 (N)  osová síla ve šroubu 

F1 (N)  posouvající síla na 1 šroub 

G (N)  vlastní tíha 

J (mm4)  kvadratický moment 

L (mm)  délkový rozměr 

Lh (mm)  délka hřídele 

Lred (mm)  redukovaná délka 

Me (Nm)  jmenovitý krouticí moment elektromotoru 

Mk (Nm)  maximální výsledný krouticí moment 

Mo (Nm)  maximální výsledný ohybový moment 

MoM (Nm)  ohybový moment působící na šroubový spoj 

MT (Nm)  třecí moment 

MTs (Nm)  moment tření pod hlavou šroubu 

MTz (Nm)  moment tření v závitech 

MU (Nmm)  utahovací moment 

Mz (Nm)  záběrový moment elektromotoru 
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M2 (Nm)  referenční krouticí moment převodovky 

M2s (Nm)  skutečný krouticí moment na výstupu převodovky 

N (kW)  pracovní příkon míchadla 

P (mm)  hrubá rozteč závitu 

Pe (kW)  jmenovitý výkon elektromotoru 

Pmin (N)  minimální zatížení ložiska 

PU (kN)  mezní únavové zatížení ložiska 

P0 (N)  ekvivalentní statické zatížení ložiska 

P2 (kW)  maximální vstupní výkon převodovky 

Re (MPa)  mez kluzu v tahu 

Rek (-)  Reynoldsovo kritérium 

Rm (MPa)  mez pevnosti v tahu 

RS (mm)  třecí poloměr 

S (mm2)  celková zatížená plocha 

Sp (N)  síla v podpěře 

S1 (mm2)  plocha šikmé části bočnice 

S2 (mm2)  plocha hrabla 

T (°C)  provozní teplota 

TS (%)  obsah sušiny v substrátu 

V (mm3)  celkový objem 

VFe (mm3)  objem ocelových částí 

VVz (mm3)  uzavřený objem vzduchu 

W (mm3)  průřezový modul v ohybu 

Wk (mm3)  průřezový modul v krutu 

XT (mm)  x – souřadnice těžiště 

X0 (-)  výpočtový součinitel 

Yp (mm)  y – souřadnice těžiště pádla 

YT (mm)  y – souřadnice těžiště 

Y0 (-)  výpočtový součinitel 

Zh (mm)  z – souřadnice těžiště hřídele 

 

a (mm)  nosný průřez svaru 

b (mm)  délkový rozměr 

d (mm)  jmenovitý průměr závitu 

dč (mm)  průměr čepu 

dh (mm)  průměr hřídele 
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dhs (mm)  průměr hlavy šroubu 

dM (m)  průměr míchadla 

dp (mm)  roztečný průměr děr pádla 

du (m/s)  element rychlosti 

dy (m)  element vzdálenosti 

d2 (mm)  střední průměr závitu 

d3 (mm)  malý průměr závitu 

f (-)  součinitel tření 

fz (-)  součinitel tření na závitu 

g (m/s2)  gravitační zrychlení 

h (mm)  délkový rozměr 

i (-)  počet šroubů 

imin (mm)  minimální poloměr štíhlosti 

i2 (-)  převodový poměr 

k (-)  bezpečnost třecí vazby 

kh (-)  statická bezpečnost hřídele 

kp (-)  bezpečnost proti prokluzu 

ks (-)  statická bezpečnost šroubového spoje 

ksn (-)  statická bezpečnost IPE profilu 

ks1 (-)  statická bezpečnost svarů 

k1min (-)  minimální statická bezpečnost dle programu Inventor 2010 

k2,3,4 (-)  převodní součinitelé dle ČSN 05 0120 

m (kg)  hmotnost 

n (-)  koeficient uložení prutu 

ne (ot/min) otáčky elektromotoru 

nM (ot/min) otáčky míchadla 

nr (ot/min) referenční otáčky ložiska 

n2 (ot/min) skutečné výstupní otáčky převodovky 

p (MPa)  tlak v ložisku 

pD (MPa)  dovolený tlak 

s0 (-)  součinitel statické bezpečnosti ložiska 

s0min (-)  minimální hodnota statické bezpečnosti ložiska 

t1 (mm)  délkový rozměr 

t2 (mm)  délkový rozměr 

u (m/s)  rychlost 

umax (mm)  maximální výsledný průhyb hřídele 
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v (m/s)  obvodová rychlost ložiska 

vD (m/s)  dovolená rychlost 

y1 (%)  poměrné zatížení hrabla 

y2 (%)  poměrné zatížení bočnice 

 

α (°)  úhel sklonu lopatky 

α´ (°)  úhel profilu závitu 

β (°)  rozpětí podpěr 

! (°)  přípustné naklopení ložiska 

" (Pa·s)  dynamická viskozita 

"# (-)  účinnost elektromotoru 

"$% (-)  pravá plasticita 

"& (-)  účinnost převodovky 

λm (-)  mezní štíhlost 

λsk (-)  skutečná mezní štíhlost 

µ (-)  součinitel tření 

υ (m2/s)  kinematická viskozita 

π (-)  Ludolfovo číslo 

ρ (kg/m3) hustota 

σo (MPa)  maximální výsledné ohybové napětí 

σd (MPa)  namáhání v tlaku 

σred (MPa)  redukované napětí 

σt (MPa)  namáhání v tahu 

σu (MPa)  napětí na mezi úměrnosti 

τ (MPa)  tečné napětí 

τk (MPa)  namáhání v krutu 

τMk (MPa)  smykové napětí 

τ0 (MPa)  mezní tečné napětí 

τ ,|| (MPa)  smyková napětí 

φ´ (°)  třecí redukovaný úhel 

ψ (°)  úhel stoupání závitu 

ω (rad/s)  úhlová rychlost 

 

∆u (mm)  deformace 
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1 ÚVOD 

Tématem této diplomové práce je návrh míchacího zařízení bioplynové stanice. Navrhované 

míchadlo musí splňovat požadavek kvalitního promíchání substrátu a je nutné zabránit tvorbě 

plovoucích vrstev neboli krust. Je potřeba navrhnou správný typ pohonu a následně propočítat 

stěžejní díly a spoje konstrukce míchadla. 

 

Bioplynové stanice patří mezi perspektivní zdroje „zelené“ energie. Přispívají nejen k ochraně 

životního prostředí, ale jsou i výhodnou ekonomickou investicí do státem podporovaných 

alternativních energetických zdrojů. Na rozdíl od větrné nebo sluneční energie tato zařízení 

udržují svůj výkon relativně konstantní. [15] 

1.1 POPIS BIOPLYNOVÉ STANICE 

Bioplynová stanice (obrázek 1.1) je zařízení, ve kterém dochází pomocí řízeného procesu 

anaerobní fermentace k přeměně organických látek na bioplyn. Předmětem technologického 

projektu bioplynové stanice je technologické zařízení pro zpracování vepřové kejdy, hovězího 

hnoje a kukuřičné siláže. 

Všechny materiály budou ve fermentoru podrobeny dvoustupňové fermentaci s dohníváním, 

jejímž produktem je bioplyn vhodný pro spalování v kogenerační jednotce. 

Výstupem z kogenerační jednotky je elektrická energie, vyvedená do veřejné sítě rozvodných 

závodů a teplo, jehož část se spotřebuje na ohřev fermentoru, skladu s dohníváním a zbytek je 

využit pro vytápění objektů farmy. 

Vyfermentovaný stabilizovaný materiál je skladován ve skladovací nádrži a dále je pak 

rozvážen přímo na zemědělskou půdu. Část zfermentovaných kalů je použita k ředění 

vstupních surovin. 

 
Obrázek 1.1 - Zjednodušené schéma bioplynové stanice [15] 
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1.2 POPIS STĚŽEJNÍCH ZAŘÍZENÍ BIOPLYNOVÉ STANICE 

V následující podkapitole je stručný popis zařízení (tučně) bioplynové stanice (obrázek 1.2), 

z nichž se celá bioplynová stanice skládá. Jedná se o: 

• Příjem běžné suroviny – homogenizace 

• Fermentory s plynojemem 

• Sklad s dohníváním 

• Skladovací nádrž 

• Strojovna fermentorů 

• Strojovna skladu s dohníváním 

• Rozvody bioplynu 

• Rozvody kalu 

• Kogenerace 

• Rozvody tepla 

• Vzduchotechnika 

• Řídící systém 

PŘÍJEM BĚŽNÉ SUROVINY – HOMOGENIZACE 

Veškeré běžné suroviny jsou přiváženy do homogenizační jímky. Jedná se o betonovou 

podzemní nádrž částečně vyčnívající nad terén. Ve stropě jímky je násypný otvor s víkem. 

Tekuté suroviny jsou stáčeny přímo do jímky, hovězí hnůj a kukuřičná siláž je přiváděna 

násypným otvorem. V homogenizaci jsou suroviny dle potřeby naředěny kejdou, případně 

kalovou vodou na potřebnou čerpatelnou konzistenci, tj. max. 10% sušiny. Vnitřní prostor 

jímky je vybaven dvěma vrtulovými míchadly potřebné k rozmíchání navezených surovin. 

FERMENTORY S PLYNOJEMEM 

Fermentor je sestaven z ocelové šroubované (případně betonové) válcové nádrže. Nádrž je 

zastřešena kuželovou membránovou plynotěsnou střechou, podepřenou středovým sloupem. 

Fermentor je vybaven třemi horizontálními pádlovými míchadly. Ohřev fermentoru je 

zajišťován cirkulací topné vody v topných smyčkách uvnitř fermentoru. Teplota ve 

fermentorech je udržována na předepsané teplotě 38÷40°C. BPS obsahuje 2 fermetory, ty 

můžou být provozovány jako spojité nádoby nebo může být kal přečerpáván čerpadlem. Na 

oba fermentory je nasazen plynojem, ten vyrovnává nerovnoměrnosti při vývinu bioplynu. 
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SKLAD S DOHNÍVÁNÍM 

Sklad s dohníváním je sestaven z ocelové šroubované (případně betonové) válcové nádrže. 

Nádrž je zastřešena kuželovou membránovou plynotěsnou střechou, podepřenou středovým 

sloupem. Nádrž je vybavena třemi horizontálními pádlovými míchadly. Vyhnilý kal ze skladu 

s dohníváním je odváděn přepadem do skladovací nádrže. 

SKLADOVACÍ NÁDRŽ 

Skladovací nádrž je sestavena z ocelové šroubované (případně betonové) válcové nádrže. 

Nádrž není zastřešena a je vybavena třemi vrtulovými míchadly. 

KOGENERACE 

Bioplyn je spalován v kogeneračních jednotkách. Výkon je řízen automaticky v závislosti na 

zásobách bioplynu v plynojemu. Odpadní teplo z provozu kogeneračních jednotek je využito 

pro ohřev technologie BPS, především pro ohřev fermentorů, případně pro vytápění areálu 

družstva. 

 

 

 
Obrázek 1.2 - 3D vizualizace bioplynové stanice Pustějov [20] 
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1.3 DEFINICE BIOPLYNU 

Bioplyn a bioplynové systémy představují energetické zdroje s vysoce pozitivními přínosy 

pro ochranu a tvorbu životního prostředí. Přestože bioplyn zatím není schopen vytlačit fosilní 

paliva z jejich dominantního postavení na trhu s energiemi, má na rozdíl od nich neomezené 

perspektivy pro budoucí využití. Bioplynové systémy ve všech možných uspořádáních pracují 

jako plně obnovitelné energetické zdroje. [5] 

 

Jak vyplývá z názvu, vzniká „bio“-plyn v biologickém procesu. Při něm dochází bez přístupu 

kyslíku k vytvoření směsice plynů – bioplynů – z organické hmoty. Tento v přírodě velice 

rozšířený proces se nachází například v rašeliništích, na dně jezer, v jímce s kejdou či 

v bachoru přežvýkavců. Zde je přitom organická masa téměř úplně přeměněna na bioplyn a 

jen nepatrné množství na novou biomasu nebo na teplo. 

Vytvořená směsice plynů sestává z asi dvou třetin metanu a jedné třetiny oxidu uhličitého. 

Vedle toho se v bioplynu nalézá ještě nepatrné množství vodíku, sulfanu, amoniaku a 

ostatních stopových prvků. [9] 

 

ANAEROBNÍ FERMENTACE – PROCES TVORBY BIOPLYNU 

Anaerobní fermentace (vyhnívání) je souborem biochemických reakcí (obrázek 1.3), při 

kterých jsou vhodné organické látky postupně biologicky rozkládány v prostředí bez přístupu 

vzduchu. Produktem tohoto procesu je především bioplyn, ale také nerozložený zbytek 

(digestát) a nově vzniklá biomasa. [9, 15] 

 

• Hydrolýza - rozklad makromolekulárních organických látek na jednodušší 

nízkomolekulární látky rozpustné ve vodě. 

• Acidogeneze - produkty hydrolýzy jsou rozkládány na jednodušší organické látky jako 

těkavé organické kyseliny, alkoholy a plynný oxid uhličitý CO2 a vodík H2. 

• Acetogeneze - další rozklad látek až na kyselinu octovou. 

• Metanogeneze - dochází ke tvorbě metanu CH4 především z kyseliny octové a směsi 

CO2 a H2. 
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VYUŽITÍ BIOPLYNU 

Hlavními složkami bioplynu jsou metan CH4 (50-75%) a oxid uhličitý CO2 (25-50%). Dnes je 

nejčastější zpracování bioplynu v kogeneračních jednotkách, ve kterých se současně vyrábí 

tepelná a elektrická energie. Další zajímavou možností využití bioplynu je jeho úprava na tzv. 

biometan, kvalitou odpovídající zemnímu plynu. Ten je pak možné vtlačovat do distribuční 

sítě nebo jej využívat k pohonu motorových vozidel. [15] 

 

 
Obrázek 1.3 - Schéma anaerobního rozkladu [9] 
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2 PRŮZKUM TRHU 

K promísení kvasícího substrátu dochází vnášením čerstvého substrátu, tepelným konvekčním 

prouděním a vystupováním plynových bublin. Toto pasivní promísení každopádně není 

dostačující, proto musí být proměšovací proces podpořen přídavným mícháním. 

 

Důvody promíchávání: 

• Promísení čerstvého a rozloženého substrátu 

• Rovnoměrné rozdělení tepla a živin uvnitř fermentoru 

• Zamezení usazování sedimentů a plovoucích vrstev 

• Odplynování bioplynu z fermentačního substrátu 

 

Promísení substrátu ve fermentoru lze docílit zpravidla třemi způsoby a to mechanickým 

mícháním, pneumatickým mícháním a hydraulickým mícháním. Dle [9] je v Německu asi v 

85÷90 % bioplynových stanic používáno mechanické míchaní. Ostatní možnosti hrají spíše 

podřadnou roli. 
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2.1 MECHANICKÉ MÍCHÁNÍ 

Mechanické promísení fermentačního substrátu je realizováno použitím míchadel. Míchadla 

jsou poháněná kontinuálně nebo intervalovým provozem. 

VRTULOVÁ MÍCHADLA 

Ve stojacích fermentorech se častěji používají vrtulová míchadla s ponorným motorem. Jsou 

poháněna elektromotory ve vodotěsném a antikorozivním pouzdře. Většinou jsou vnořeny do 

substrátu a obsahují dvoukřídlé nebo trojkřídlé vrtule. Systémem vedení potrubí, lanových 

zvedáků a vodících profilů se míchadla dají přestavět (většinou zvenku) do různé výše, 

případně je lze natočit do stran. [9] 

 
Obrázek 2.1 - Vtrulové míchadlo [21] 

 

Vhodnost použití: 

• Všechny substráty v mokré fermentaci, většinou ve stojících fermentorech 

• Mezofilní fermentace 

 

Výhody: 

• Velmi dobré promísení substrátu 

 

Nevýhody: 

• Je požadován vysoký výkon agregátu 

• Mnoho pohyblivých dílů ve fermentorech skrze vodící lišty → vyšší poruchovost 

• Údržba vyžaduje otevření fermentoru 
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DLOUHOOSÁ MÍCHADLA 

Motor je uložen na konci míchacího hřídele, který je do fermentoru vestavěn šikmo. Motor je 

uspořádán vně, přičemž provedení hřídele je vedeno skrze strop fermentoru. Hřídele mohou 

být uloženy u dna fermentoru a jsou vybaveny jedním nebo více velkoplošnými lopatkovými 

a míchacími nářadími. [9] 

 

 
Obrázek 2.2 - Dlouhoosé míchadlo [22] 

 

Vhodnost použití: 

• Všechny substráty v mokré fermentaci, většinou ve stojících fermentorech 

 

Výhody: 

• Velmi dobré promísení substrátu 

• Málo pohyblivých dílů ve fermentoru 

• Lehce udržovatelný motor mimo fermentor 

 

Nevýhody: 

• Je požadován vysoký výkon agregátu 

• Možná tvorba sedimentu nebo plovoucích vrstev 

 

  



Diplomová práce 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

  Strana 20 

AXIÁLNÍ MÍCHADLA 

Jsou často plynule poháněna a umístěna na stropě na centricky namontovaném hřídeli. 

Rychlost pohonného motoru, který se nachází mimo fermentor, je převody snížena. Míchadla 

mají uvnitř fermentoru vyrábět stálé proudění, které je směrováno u středu dolů a u stěn 

nahoru. [9] 

 
Obrázek 2.3 - Axiální míchadlo [23] 
 

Vhodnost použití: 

• Všechny substráty v mokré fermentaci, většinou ve stojících fermentorech 

 

Výhody: 

• Velmi dobré promísení substrátu 

• Málo pohyblivých dílů ve fermentoru 

• Lehce udržovatelný motor mimo fermentor 

 

Nevýhody: 

• Možná tvorba sedimentu nebo plovoucích vrstev 
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PÁDLOVÁ (LOPATKOVÁ) MÍCHADLA 

Jsou to pomalu běžná míchadla. Na horizontální míchací ose jsou připevněny lopatky, které 

realizují promísení. Jsou uváděna do provozu vícekrát denně na krátký časový úsek s nízkým 

počtem otáček. Geometrie míchadel zabraňuje vzniku plovoucích krust a čerstvý materiál 

ihned zapracuje do obsahu fermentoru. 

 

 
Obrázek 2.4 - Pádlové míchadlo [24] 

 
Obrázek 2.5 - Pádlové míchadlo - vlastní koncept 

 

Vhodnost použití: 

• Všechny substráty v mokré fermentaci, většinou ve stojících fermentorech 

 

Výhody: 

• Velmi dobré promísení substrátu 

• Málo pohyblivých dílů ve fermentoru 

• Lehce udržovatelný motor mimo fermentor 

• Zamezení plynulého usazování a naplavování 

 

Nevýhody: 

• Pro údržby lopatek musí být fermentor vyprázdněn 
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2.2 PNEUMATICKÉ MÍCHÁNÍ 

Při pneumatickém promísení je bioplyn foukán ke dnu fermentoru. Tímto dochází pomocí 

vzhůru stoupajících plynových bublin k vertikálnímu pohybu a promísení substrátu. K 

rozmíchávání plovoucích vrstev se tyto techniky nehodí, kvůli čemuž mohou být používány 

jen pro řídké, tekuté substráty s malým sklonem ke tvoření plovoucích vrstev. [9] 

 

Vhodnost použití: 

• Velmi řídké substráty s nepatrnou tvorbou plovoucích vrstev 

 

Výhody: 

• Pohon mimo fermentor je možno dobře udržovat 

• Velmi dobré promísení substrátu 

 

Nevýhody: 

• Vhodný kompresor pro bioplyn 

• Pro údržby zařízení bioplynové stanice musí být fermentor vyprázdněn 

2.3 HYDRAULICKÉ MÍCHÁNÍ 

Při hydraulickém míchání je proud substrátu „stříkán“ dovnitř fermentoru vodorovně nebo 

svisle. Obvykle jsou ke zvýšení účinku využity otočné (výkyvné) trysky. Hydraulické 

míchání má tu přednost, že jsou mechanické části umístěny mimo fermentor a mohou být 

snadno udržovány Tento způsob míchání může být používán jen pro řídké substráty, které 

nemají sklon vytvářet plovoucí vrstvy. [9] 
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3 KONCEPTY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ 

V této kapitole jsou uvedeny 3 příklady konstrukčního řešení pádlových míchadel. U všech 

typů konstrukce není záměrně vykreslena pohonná jednotka a detaily uložení jednotlivých 

částí míchadla (jedná se pouze o hrubý návrh konstrukce). Návrh pohonné jednotky a uložení 

jednotlivých částí je řešen v následujících kapitolách této práce. 

3.1 PÁDLOVÉ MÍCHADLO – TYP 1 

Jedná se o typ konstrukce pádlového míchadla, kdy jsou na hřídel navařeny příruby, ke 

kterým se následně přichytí pádla pomocí šroubového spoje. Samotné pádlo je řešeno jako 

svařenec a skládá se z trubky s přírubou, hrabla a dvou konzolí. Jelikož je pádlo míchadla 

z důvodu snížení hmotnosti duté, je nutné spoj mezi hřídelí a pádlem utěsnit, aby nedocházelo 

k prosakování substrátu do pádla. 

 

 
Obrázek 3.1 – Pádlové míchadlo – typ 1 

 
Obrázek 3.2 - Detail pádla 1 - typ 1 

 
Obrázek 3.3 - Detail pádla 2 - typ 1 

 

Míchadlo má poměrně jednoduchou konstrukci. Nevýhodou je, že k míchání dochází pouze 

koncovou částí míchadla a substrát nemusí být rovnoměrně promíchán. Pokud vznikne na 

hladině substrátu krusta, nemusí pádlo tuto vrstvu prorazit a následně se celé zařízení zasekne. 

Pokud tuto vrstvu prorazí, tak ji jen posune a nestrhne ji sebou dál, případně strhne jen 

částečně, tzn. nerozmělní ji. Toto míchadlo je vhodné pro kontinuální provoz. 
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3.2 PÁDLOVÉ MÍCHADLO – TYP 2 

Jedná se o typ konstrukce pádlového míchadla, kdy jsou na hřídel navařeny příruby, ke 

kterým se následně přichytí pádla pomocí šroubového spoje. Samotné pádlo je řešeno jako 

svařenec a skládá se z dvou bočnic s otvory pro šrouby a spojovacích plechů. Oproti 

předchozímu případu odpadá utěsnění spoje mezi hřídelí a pádlem. 

 

Obrázek 3.4 - Pádlové míchadlo - typ 2 

 
Obrázek 3.5 - Detail pádla 1 - typ 2 

Obrázek 3.6 - Detail pádla 2 - typ 2 
 

Míchadlo má poměrně jednoduchou konstrukci. K míchání dochází celou plochou míchadla, 

substrát je poměrně dobře promísen. Pokud vznikne na hladině substrátu krusta, pádlo touto 

vrstvou bez problému projde. Nevýhodou je, že po proražení krusty se tato vrstva neodstraní, 

ale jen rozseká a není vtáhnuta do procesu míchání. Toto míchadlo je vhodné pro kontinuální 

i přerušovaný provoz. 
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3.3 PÁDLOVÉ MÍCHADLO – TYP 3 

Jedná se o typ konstrukce pádlového míchadla, kdy jsou na hřídel navařeny příruby, ke 

kterým se následně přichytí pádla pomocí šroubového spoje. Samotné pádlo je řešeno jako 

svařenec a skládá se z dvou bočnic ve tvaru vrtule s otvory pro šrouby, spojovacích trubek a 

hrabla. Odpadá utěsnění spoje mezi hřídelí a pádlem. 

 

Obrázek 3.7 - Pádlové míchadlo - typ 3 

 
Obrázek 3.8 - Detail pádla 1 - typ 3 

Obrázek 3.9 - Detail pádla 2 - typ 3 
 

Míchadlo má složitější konstrukci z důvodů ohýbání plechů. K míchání dochází pouze 

bočnicemi pádel, je snížen odpor proti pohybu a substrát je výborně promísen. Pokud vznikne 

na hladině substrátu krusta, pádlo touto vrstvou bez problému projde. Po proražení krusty se 

tato vrstva rozruší a je vtáhnuta do procesu míchání. Toto míchadlo je vhodné pro kontinuální 

i přerušovaný provoz. 
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4 ANALÝZA SIL PŮSOBÍCÍCH NA MÍCHADLO 
V této práci „Míchací zařízení bioplynové stanice“ jsem se rozhodl pro řešení pádlového 

míchadla dle obrázku 3.7 a to z důvodu kvalitního promíchání substrátu a odstranění 

plovoucích vrstev neboli krusty. 

 

Pro určení odporu proti pohybu a typu proudění v nádrži jsou v tabulce 4.1 uvedeny vstupní 

suroviny a jejich jednotlivé parametry (neuváděné hodnoty fa Bioproject s.r.o. neměří). 

 

Tabulka 4.1 - Parametry vstupních surovin 
Surovina Sušina Hustota Dynamická viskozita Kinematická viskozita 

 TS (%) ρ (kg/m3) η (Pa·s) υ (m2/s) 

Kukuřičná siláž 33 1 030,9 - - 

Cukrovarnické řízky 24 1 030,9 - - 

GPS 40 1 024,6 - - 

Hovězí kejda 9 1 015,2 - - 

 Průměr: 1 025,4 - - 

 

Kinematická viskozita: 

! "
#
$

 (4.1) 

 

U suspenzí s vyššími obsahy sušiny nastává výpočtová komplikace, neboť se systém přesouvá 

do oblasti tzv. nenewtonovských kapalin. Základní 

charakteristikou tzv. plastického toku nenewtonovských 

kapalin je požadavek existence minimálního tečného napětí 

τ0, aby se kapalina uvedla do pohybu, zatímco u kapalin 

newtonovských dochází k laminárnímu posuvu paralelních 

vrstev i při působení infinitesimálních (nekonečně malých) 

tečných napětí. [5] 

  

Obrázek 4.1 – Gradient rychlosti [5] 
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Nenewtonovská kapalina má definici vztahu zahrnující mezní tečné napětí τ0: 

% & %' " #() *
+,
+-

 (4.2) 

 Kde: ηpl – pravá plasticita (rigidita) 

  
./

.0
 - gradient rychlosti toku ve směru y 

 

Rigidita je kromě teploty a tlaku proměnná také s velikostí tečného napětí ηpl = f(T, p, τ0). 

Je – li τ < τ0 soustava ztrácí tekutost. 

 

Pro hodnocení a výpočty procesu míchání mechanickými míchadly jsou rozhodující tři 

bezrozměrná kritéria: 

 

Reynoldsovo kritérium: 

123 "
+4
5 * 64 * $

#
 (4.3) 

 

Reynoldsovo číslo představuje poměr vnitřních sil k viskózním silám a je důležité při 

rozhodování, zdali je proudění laminární nebo turbulentní. Je také důležitým kritériem pro 

korelaci výkonu. [8] 

 

Kritéria typu proudění [5] 

123 " 7 8 79 ": ;<=>6?A6BDEAF,+G6B 

123 " 79 8 79I ": JK2LMF+D=2N>DO<=>6?A6B=D<DP,AQ,O26P6B=DEAF,+G6B= 

123 " 79R 8 79S ": T,AQ,O26P6BDEAF,+G6B 

(4.4) 

 

Froudovo kritérium: 

UA3 "
+4 * 64

5

V
 (4.5) 

 

Froudovo číslo představuje poměr vnitřní gravitační síly. Pro většinu problémů proudění 

Froudovo číslo není moc významné, gravitační účinky jsou nedůležité. Uplatňuje se u 

případů, kde při míchání dochází k tvorbě víru a zvlnění hladiny. Tyto stavy se snažíme 

eliminovat, neboť jde o zbytečně spotřebovanou energii na pohyb hladiny. [5, 8] 
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Eulerovo kritérium (příkonové číslo): 

W,3 "
X

$ * +4
Y * 64

I  (4.6) 

 Kde N – pracovní příkon míchadla 
 
Příkonové číslo je odvozeno pomocí tlaku, které prezentuje poměr tlaku způsobeného 

průtokem ku vnitřním silám. Souvisí se spotřebou výkonu od rozložení tlaku po povrchu hran 

míchadla. [8] 

 
Vhodnost konkrétního míchadla pro daný míchací proces závisí na jeho schopnosti přimět 

tekutinu v nádobě do oběhu, aby se zabránilo situacím, kdy jsou tekutiny špatně míchané 

nebo vůbec a zároveň zabránit poškození různými kousky rozptýlenými v substrátu. 

 
Schéma průtoku v nádržích je velmi složité a závisí na typu míchadla, relativním rozměru 

systému, vlastnostech substrátu a provozních podmínkách. Schéma průtoku může být 

rozhodující při návrhu systému, protože se dotýká těchto kritických parametrů jako např. 

homogenizační doby, míst, kde nedochází k míchání, složení částic a mnoho dalších. Schéma 

průtoku pro nejběžnější proudění pro radiální a axiální míchadla je uvedeno na obrázku 4.2. 

 
Obrázek 4.2 - Schéma proudění vytvořené radiálním (a) a axiálním (b) míchadlem [8] 

 

Schéma proudění indikované míchadlem je první známkou vhodnosti použití míchání v 

nádrži. Zpočátku se jen sledovala kapalina pomocí rozpustného barevného materiálu, pro 

identifikaci hlavního cirkulačního schématu to bylo dostatečné. V dnešní době se využívá 

moderních experimentálních měření průtoku tekutin (Dopplerův laserový velocimetr) nebo se 

využívají výpočetní programy např. CFD (Computational Fluid Dynamics) simulace, Fluid, 

případně Ansys CFX. [8] 
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TVORBA VÝPOČTOVÉHO MODELU V PROGRAMU FLUENT 

Úkolem uživatele je sestavení správného výpočtového modelu, který obsahuje matematické, 

fyzikální a technické principy. Pro takto zhotovený model je potřebné najít všechny vstupní 

údaje v platných normách, zajistit správná vstupní data pro daný výpočtový program, kterým 

lze výpočtový model řešit, provést řešení u výpočetní stanice, správně interpretovat výsledky 

pro další použití a ve všech fázích provádět účinné kontroly všech vstupů a výstupů. Uživatel 

musí bezpečně rozdělit všechny informace na údaje geometrické (dvourozměrné, 

trojrozměrné útvary, příp. topologie), údaje o působení vnějších a vnitřních sil a fyzikální 

údaje (fyzikální vlastnosti proudícího média). Nezastupitelnou úlohou uživatele je znalost 

hydromechaniky, termomechaniky a dalších věd vycházející ze složitosti problému. Pokud 

jde o výpočetní metody, na nichž jsou založeny užívané programy, měl by uživatel znát jejich 

podstatu v rozsahu potřebném pro spolehlivé použití ve standardních případech. U programu 

Fluent resp. CFX je třeba vědět, s jakými tvary konečných objemů se bude pracovat, z toho 

vyplývá volba hustoty sítě, jaká aproximační schémata bude vhodné použít, u dynamiky mít 

představu o charakteru časové závislosti jednotlivých veličin a z toho vyplývající velikosti 

časového kroku, apod. Neméně významnou částí je vyhodnocení výsledků, které je obzvlášť 

obtížné u trojrozměrných úloh. Je optimální mít k dispozici alespoň orientační hodnoty 

počítaných veličin, ideální je srovnání výsledků s experimentem. [7] 

 

Jelikož k řešení problému ohledně odporu proti pohybu (zatížení od tlakových sil kapaliny) 

v nehomogenním prostředí nemám žádné dispozice, a to hlavně z důvodu neznalosti 

programu Fluent, jehož zvládnutí na perfektní úrovni dosahují většinou až doktorandi z oboru 

hydromechaniky, rozhodl jsem se po konzultaci s vedoucím katedry hydromechaniky a 

hydraulických zařízení na VŠB – TUO, že toto téma uvedu pouze teoreticky a zatížení 

míchadla určím ze záběrového momentu elektromotoru, který je již v provozu na jiných 

míchadlech v rámci bioplynových stanic firmy Bioproject s.r.o. Výkon a otáčky 

elektromotoru jsou dány zkušenostmi z provozu dosavadních míchadel. 

 

Mimo odporu proti pohybu působí na míchadlo i vlastní tíha pádel a hřídele, ale jelikož se 

celé zařízení pohybuje v kapalině, působí na něj i vztlaková síla. 
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Nejprve je potřeba určit zatížení od vlastní tíhy a vztlakovou sílu jednoho pádla, tyto síly 

působí v těžišti pádla dle obrázku 4.3. Z obrázku 4.3 lze vyčíst i hmotnost pádla a jeho objem, 

který je nutný pro výpočet vztlakové síly. 

 

 
Obrázek 4.3 - Těžiště pádla dle programu Autodesk Inventor Professional 2010 
 

Tabulka 4.2 – Obecné vlastnosti – parametry pádla 

Název Označení Velikost Rozměr 

Hmotnost pádla mp 346,47 kg 

Objem pádla (ocel) VpFe 44 080 119,841 mm3 

 

Pak vlastní tíha pádla; pro m = mp: 

Z " = * V (4.7) 

Z( " [\]^\_ * `^a7 " [D[`a^`DX  

 

Dále vztlaková síla pádla určená podle Archimédova zákona: „Na těleso ponořené do 

kapaliny působí vztlaková síla rovná tíze objemu kapaliny tělesem vytlačené.“ 

Ub " $ * c * V (4.8) 

Kde: ρ - průměrná hodnota hustoty substrátu dle tabulky 4.1 

  



Diplomová práce 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

  Strana 31 

Uzavřený objem pádla; pro VFe = VpFe, VVz = VpVz: 

c " cde f cgh (4.9) 

c( " \\D9a9D77`^a\7 f iDj9aD`_i^a " \`Dja`D9`i^_D==I  

Kde: VpVz = 5 208 975,8 mm3 dle programu Autodesk Inventor Professional 2010 

 

Pak po dosazení do rovnice (4.8); pro V = Vp plyne pro vztlakovou sílu pádla: 

Ub( " 7D9ji^\ * \\D7]jDja9^[\ * 79kl * `^a7 " \`i^aDX  

 

Dále je nutné určit zatížení od vlastní tíhy a vztlakovou sílu hřídele, tyto síly působí v těžišti 

hřídele dle obrázku 4.4. Z obrázku 4.4 lze vyčíst i hmotnost hřídele a její objem, který je 

nutný pro výpočet vztlakové síly. 

 

 
Obrázek 4.4 - Těžiště hřídele dle programu Autodesk Inventor Professional 2010 
 

Tabulka 4.3 - Obecné vlastnosti – parametry hřídele 

Název Označení Velikost Rozměr 

Hmotnost hřídele mh 921,037 kg 

Objem hřídele (ocel) VhFe 117 180 235,670 mm3 

 

Pak vlastní tíha hřídele dle rovnice (4.7); pro m = mh: 

Zm " `j7^9[_ * `^a7 " `D9[i^\DX  
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Dle rovnice (4.9) pro uzavřený objem hřídele; pro VFe = VhFe, VVz = VhVz: 

cm " 77_D7a9Dj[i^]_9 f `\D`7jD9[9^7 " j7jD9`jDj]i^_D==I  

Kde: VhVz = 94 912 030,1 mm3 dle programu Autodesk Inventor Professional 2010 

 

Dále po dosazení do rovnice (4.8); pro V = Vh plyne pro vztlakovou sílu hřídele: 

Ubm " 7D9ji^\ * j7jD9`jDj]i^_ * 79kl * `^a7 " jD7[[^iDX  

4.1 NÁVRH ELEKTROMOTORU A PŘEVODOVKY 

Ve spolupráci s firmou Bioproject s.r.o. volím elektromotor DM1 160 M6 firmy Dutchi 

Motors s těmito parametry: 

Tabulka 4.4 - Parametry elektromotoru DM1 160 M6 [12] 
Název Označení Velikost Rozměr 

Jmenovitý výkon Pe 7,5 kW 

Jmenovité otáčky ne 970 ot/min 

Jmenovitý krouticí moment Me 73,9 Nm 

Záběrový moment Mz = 1,9·Me 140,4 Nm 

Účinnost ηe 86,7 % 

Hmotnost me 108 kg 

 

Tomuto elektromotoru je ve spolupráci s firmou Bioproject s.r.o. přiřazena planetová 

převodovka 307 L3/HZ/113/P160/A WOA firmy Bonfiglioli Transmital s těmito parametry: 

Tabulka 4.5 - Parametry převodovky 307 L3/HZ/113/P160/A WOA [13] 
Název Označení Velikost Rozměr 

Referenční krouticí moment M2 12 500 Nm 

Převodový poměr i2 113 - 

Maximální vstupní výkon P2 20 kW 

Účinnost η2 91 % 

Hmotnost m2 134 kg 

 
Obrázek 4.5 - Náhled převodovky 
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SKUTEČNÉ POMĚRY NA VÝSTUPU PŘEVODOVKY 

Skutečný výstupní krouticí moment: 

n5o " nh * >5 * #e * #5 (4.10) 

n5o " 7\9^\ * 77[ * 9^a]_ * 9^`7 " 7jDi9_DX=  

 
Skutečné výstupní otáčky: 

65 "
6e
>5

 (4.11) 

65 "
`_9
77[

" a^iaDFPp=>6  

4.2 ANALÝZA SIL PŮSOBÍCÍCH NA PÁDLO 

Analýza vychází se záběrového momentu elektromotoru a z důvodu vyšší bezpečnosti a 

vlivem nehomogenity substrátu je vztažena na 1 pádlo. Uspořádání sil je znázorněno 

na obrázku 5.11 (levé pádlo) a 4.6. Z tohoto jsou odvozeny následující rovnice. 

 
Obrázek 4.6 - Rozložení zatížení na pádlo 

 
Z obrázku 4.3, 4.6, 5.11 a pro výstupní krouticí momentu M2s plyne pro radiální sílu: 

n5o " qZ( & Ub(r * s( f j * Ut5 * suv f Utv * su5 (4.12) 

 
Radiální zatížení dle obrázku 4.6 působí na bočnice pádla a na hrablo, proto je nutné toto 

zatížení poměrně rozložit na dané části pádla. Působiště zatížení je v těžištích ploch dle 

tabulky 4.6, souřadnice těžiště jsou vztaženy k ose otáčení.  
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Tabulka 4.6 - Těžiště ploch vztažených k ose otáčení - dle programu Autodesk AutoCAD Mechanical 2010 
Těžiště šikmé plochy bočnice XT1 (mm) 0,0 

 YT1 (mm) 2 253,2 

Těžiště hrabla XT2 (mm) 0,0 

 YT2 (mm) 3 122,5 

 

Rozložení radiální síly - toto zatížení se rozdělí mezi hrablo a obě bočnice, poměrné 

zastoupení působících sil lze určit z porovnání plochy hrabla a plochy průmětu bočnice do 

nárysu: 

 

Tabulka 4.7 - Plochy pádla - dle programu Autodesk AutoCAD Mechanical 2010 
Název Označení Velikost Rozměr 

Šikmá plocha bočnice S1 414 928,8 mm2 

Plocha hrabla S2 136 500 mm2 

Celková plocha S = 2·S1 + S2 966 357,6 mm2 

 

Pak plyne pro poměrné zatížení hrabla: 

-v "
w5 * 799

w
 (4.13) 

-v "
7[]Di99 * 799
`]]D[i_^]

" 7\^7Dx  

 

Dále poměrné zatížení bočnice: 

-5 "
y799 & -vz

j
 (4.14) 

-5 "
y799 & 7\^7z

j
" \j^`Dx  

 

Pak po úpravě rovnice (4.12) plyne pro radiální sílu: 

n5o " qZ( & Ub(r * s( f j *
-5
799

* Ut * suv f
-v
799

* Ut * su5 ": Ut "
n5o & qZ( & Ub(r * s(

j *
-5
799 * suv f

-v
799 * su5

 

Ut "
7jDi9_ * 79I & y[D[`a^` & \`i^az * 7]`_^i

j * \j^`799 * jDji[^j f
7\^7
799 * [D7jj^i

" [D7a`^`DX 
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Radiální síla působící na hrablo: 

Utv "
-v
799

* Ut (4.15) 

Utv "
7\^7
799

* [D7a`^`D " \i9^]DX  

 

Radiální síla působící na bočnici: 

Ut5 "
-5
799

* Ut (4.16) 

Ut5 "
\j^`
799

* [D7a`^`D " 7[]`^]DX  

 

Axiální síla působící na bočnici: 

U{v " Ut5 * PV| (4.17) 

U{v " 7[]`^]D * PV[9 " _`9^aDX  

 

 
Obrázek 4.7 - Geometrie pádla 

  

α = 30° 
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5 NÁVRH A VÝPOČET ZVOLENÉ KONSTRUKCE 

V této kapitole je řešena kontrola pádla, hřídele a podpory, dále je provedena kontrola 

stěžejních spojů. Poté následuje kontrola kotoučové spojky a na závěr statická kontrola 

ložisek. 

5.1 KONTROLA PÁDLA MÍCHADLA 

Pádlo míchacího zařízení je řešeno jako svařenec, je vyrobeno z materiálu S235JR. Svary jsou 

zhotoveny svařováním v ochranné atmosféře pomocí drátu OK Autrod 12.51. 

 

Tabulka 5.1 - Parametry materiálu S235JR a svarového kovu elektrody OK Autrod 12.51 [příloha D] 
Název Označení Velikost Rozměr 

Mez pevnosti v tahu oceli RmS235JR 340 ÷ 470 MPa 

Mez kluzu v tahu oceli ReS235JR 235 MPa 

Modul pružnosti v tahu ES235JR 210 000 MPa 

Mez pevnosti v tahu drátu Rm12.51 560 MPa 

Mez kluzu v tahu drátu Re12.51 470 MPa 

 

Pro řešení napětí a deformací pádla jsem zvolil nadstavbu programu Autodesk Inventor 

Professional 2010 – Pevnostní analýza. Na obrázku 5.2 je znázorněná síť konečných prvků. 

Obrázek 5.1 - Náhled pádla Obrázek 5.2 - Síť konečných prvků pádla 
 

Napětí a deformace jsem řešil pro tři polohy pádla míchadla a to pro vertikální polohu, 

natočení o 45° a horizontální polohu. Aplikoval jsem vlastní tíhu pádla, vztlakovou sílu pádla 

a zatížení od krouticího momentu. Výsledky jsou znázorněny v obrázku 5.3 ÷ 5.10, poté jsou 

přehledně seřazeny v tabulce 5.2.  

Počet uzlů: 16 196 

Počet prvků: 7 666 
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Obrázek 5.3 - Redukované napětí dle HMH pro 
vertikální polohu pádla 

 
Obrázek 5.4 – Redukované napětí dle HMH pro natočenou 
polohu pádla 

Obrázek 5.5 - Redukované napětí dle HMH pro 
horizontální polohu pádla 

Obrázek 5.6 - Redukované napětí dle HMH pro 
horizontální polohu pádla (otočeno o 180°) 

 
Obrázek 5.7 – Deformace (posunutí) pro vertikální polohu pádla 



Diplomová práce 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

  Strana 38 

 

 
Obrázek 5.8 - Deformace (posunutí) pro natočenou polohu pádla 

 
Obrázek 5.9 - Deformace (posunutí) pro horizontální polohu pádla 

 
Obrázek 5.10 - Deformace (posunutí) pro horizontální polohu pádla (otočeno o 180°) 
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Tabulka 5.2 - Přehled redukovaných napětí a deformací pro různé polohy míchadla 

 

Redukované napětí dle HMH Deformace (posunutí) 

σred (MPa) ∆u (mm) 

Vertikální poloha pádla 48,11 2,332 

Natočení pádla o 45° 53,21 2,686 

Horizontální poloha pádla 54,27 2,801 

Horizontální poloha pádla (otočeno o 180°) 46,77 1,96 

 

Dle programu Autodesk Inventor Professional je minimální součinitel bezpečnosti vztažený 

k mezi kluzu k1min = 3,8 => vyhovuje. 

 

Z předešlé analýzy vyplývá, že nejvyšší napětí a deformace vyvolává pádlo v horizontální 

poloze při pohybu substrátem směrem dolů. 

5.2 KONTROLA HŘÍDELE MÍCHADLA 

Hřídel míchacího zařízení je řešena jako svařenec, je vyrobena z materiálu S355J0, čepy jsou 

vyrobeny z materiálu 14 220. Pro kontrolu je stěžejní materiál S355J0. Svary jsou zhotoveny 

svařováním v ochranné atmosféře pomocí drátu OK Autrod 12.51. 

 

Tabulka 5.3 - Parametry materiálu S355J0 a 14 220 [příloha D] 
Název Označení Velikost Rozměr 

Mez pevnosti v tahu RmS355J0 490 ÷ 630 MPa 

Mez kluzu v tahu ReS355J0 345 MPa 

Modul pružnosti v tahu E S355J0 210 000 MPa 

Mez pevnosti v tahu Rm14220 780 ÷ 1080 MPa 

Mez kluzu v tahu Re14220 590 MPa 

Modul pružnosti v tahu E14220 210 000 MPa 

 

Pro řešení napětí a deformací hřídele jsem zvolil program Autodesk AutoCAD Mechanical 

2010 – výpočet hřídele. Výpočet také zahrnuje zachycené reakce v ložiscích. Rozložení 

zatížení je znázorněno na obrázku 5.11. Aplikoval jsem vlastní tíhu pádel i hřídele, 

vztlakovou sílu pádel i hřídele a zatížení od krouticího momentu. Z důvodu vyšší bezpečnosti 

vycházejí síly aplikované na pádla z předešlé analýzy sil dle kapitoly 4.2. 
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Obrázek 5.11 - Rozložení zatížení na hřídeli 
 
V tabulce 5.4 jsou uvedeny stěžejní vypočtené hodnoty, tyto jsou následně doplněny grafy 

průběhu momentů, deformací a napětí. 

 

Tabulka 5.4 - Vypočtené hodnoty 
Název Označení Velikost Rozměr 

Max. výsledný ohybový moment Mo 18 652 Nm 

Max. výsledný průhyb umax 2,254 mm 

Max. výsledný krouticí moment Mk 12 508,1 Nm 

Max. výsledné ohybové napětí σo 24,1 MPa 

Max. výsledné redukované napětí dle HMH σred 26,2 MPa 

Axiální reakce v podpoře A AA 6 326,4 N 

Radiální reakce v podpoře A AR 6 214,6 N 

Radiální reakce v podpoře B BR 12 407,4 N 

 

Graf 5.1 - Výsledný ohybový moment 
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Graf 5.2 - Výsledný průhyb 

 
Graf 5.3 - Výsledný krouticí moment 

 
Graf 5.4 - Výsledné ohybové napětí 

 
Graf 5.5 - Výsledné redukované napětí dle HMH 

 

Minimální součinitel bezpečnosti vztažený k mezi kluzu mat. S355J0 kh = 13,2 => vyhovuje. 

Podmínka průhybové kontroly hřídele dle firmy Bioproject s.r.o.: 

,}{~ � yi * 79kR 8 ] * 79kRz * ;m " j^ji\ � yj^i9_ 8 [^99az ": !-MF!,"2 
5.3 KONTROLA PODPORY MÍCHACÍHO ZAŘÍZENÍ 

Podpora míchacího zařízení je řešena jako montovaný svařenec, kde podpěry jsou zhotoveny 

z profilů IPE200 a přišroubovány ke svařované konzole. Podpora je vyrobena z materiálu 

S235JR, parametry materiálu jsou uvedeny v tabulce 5.1. Svary jsou zhotoveny svařováním 

v ochranné atmosféře pomocí drátu OK Autrod 12.51. 
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Obrázek 5.12 - Náhled podpory 

 
Obrázek 5.13 - Rozložení zatížení na podpoře 

 

Na konstrukci podpory působí pouze radiální síla, z rovnováhy sil dle obrázku 5.13 plyne: 

#U~ " 9$ &w%~ f w%~ " 9 ": &w% * &>6'j f w% * &>6'j " 9 (5.1) 

#U0 " 9$ () f j * w%0 " 9 ": () f j * w% * LF& 'j " 9 (5.2) 

 

Pak po úpravě rovnice (5.2) plyne pro sílu Sp: 

w% " &
()

j * LF& 'j  

w% " &
7jD\9_^\

j * LF& ]9j " &_D7][^\DX  

 

Kontrola průřezu z tlakového namáhání. Parametry IPE profilu jsou uvedeny v tabulce 5.5. 

 
Tabulka 5.5 - Parametry profilu IPE200 [3] 

Jmenovité rozměry Plocha průřezu Statické hodnoty pro osu ohybu 

h (mm) b (mm) t1 (mm) t2 (mm) AI (mm2) J (mm4) W (mm3) 

200 100 5,6 8,5 2 850 1 420 000 28 500 

 

*. " w(+, � *.- " 12.o/ (5.3) 

*. " _D7][^\D
jDai9

�
j[i
i

": j^i7DnJ< � \_DnJ< ": !-MF!,"2  

 Kde: statická bezpečnost ksn = 5 

  

L = 4490 mm 

β = 60° 
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Protože je podpěra namáhána tlakem, je potřeba provést kontrolu na vzpěr. Schéma uložení je 

znázorněno na obrázku 5.14. 

 
Obrázek 5.14 - Schéma uložení podpěry 

 

Minimální poloměr štíhlosti: 

>}0/ " 1 2+, (5.4) 

>}0/ " 17D\j9D999jDai9
" jj^[D==  

Mezní štíhlost, pro σu ≈ Re, E dle tabulky 5.1: 

3} " 4 * 61 W*/ (5.5) 

3} " 4 * 71j79D999
j[i

" `[^`  

Skutečná mezní štíhlost: 

3o3 " ;te.
>}0/ (5.6) 

3o3 " \D\`9
jj^[

" j97^j  

Redukovaná délka: 

;te. "
;
6

 (5.7) 

;te. "
\D\`9
7

" \D\`9D==  

Kritéria pro vzpěr: [14] 

3} 5 [9 ": EAF&P6DPO<. 

3} 5 3o3 ": +O2DW,O2A< 

3} : 3o3 ": +O2DT2P=<"2A< 

(5.8) 

`[^` 5 j97^j ": !NEGADEF+O2DW,O2A<  

Kritická síla dle Eulera: 

L = 4490 mm 

n = 1 
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U3t "
45 * W * 2
;te.

5  (5.9) 

U3t "
45 * j79D999 * 7D\j9D999

y\D\`9z5
" 7\iD`a_^jDX  

Z výpočtu vyplývá, že síla působící na podpěru je menší než kritická síla dle Eulera 

(7 163,4 N < 145 987,2 N), proto nedojde ke kritickému namáhání podpěry. 

5.4 KONTROLA STĚŽEJNÍCH SPOJŮ KONSTRUKCE 

Následující podkapitola obsahuje kontrolu stěžejních šroubových a svarových spojů. 

ŠROUBOVÉ SPOJE 

  
Obrázek 5.15 - Šroubový spoj pádla s hřídelí 

 

Pro upevnění pádla k hřídeli míchadla je použito 20 šroubů M20 – 9.8. 

Posouvající síla vztažená na jeden šroub: 

Uv "

Z(
j &

Ub(
j f Ut5 f

Utv
j

79
 (5.10) 

Uv "

[D[`a^`
j & \`i^aj f 7D[]`^] f \i9^]j

79
" [9\^]DX  

 

Ohybový moment vztažený k ose otáčení hřídele: 

n94 "
Z(
j
* s( &

Ub(
j
* s( f Ut5 * suv f

Utv
j
* su5 (5.11) 

n94 "
[[`a^`
j

* 7]`_^i &
\`i^a
j

* 7]`_^i f 7[]`^] * jji[^[ f
\i9^]
j

* [7jj^i " ]ji[i\9^[X== 

dp = 450 mm 
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Síla od ohybového momentu vztažená na jeden šroub: 

#nu " 9$ n9 & 79 * U4 * +(j ": U4 "
n9
i * +(

 (5.12) 

U4 "
]Dji[Di\9^[
i * \i9

" jD__`^[DX  

 

Dle obrázku 5.15 plyne pro celkovou sílu působící na šroub: 

U:0~ " Uv f U4 * LF&7i (5.13) 

U:00 " U4 * &>67i (5.14) 

U:0 " ;U:0~5 f U:005  (5.15) 

 

Z obrázku 5.15 plyne, že největší síla působí v místě 5, 6, pak dle rovnice (5.13 – 5.15): 

U:Y^S " <y[9\^]D f jD__`^[D * LF&7iz5 f yjD__`^[D * &>67iz5 " [D9_\^]DX  

 

Z podmínky pro zachycení celkové síly třením plyne pro osovou sílu ve šroubu: 

. * U:Y^S " U' * = ": U' "
. * U:Y^S=  (5.16) 

U' "
7^i * [D9_\^]DDD

9^7
" \]D77`^jDX  

 Kde: součinitel tření ocel/ocel f = 0,1 [6] 

  bezpečnost třecí vazby k = 1,5 

 

Tabulka 5.6 - Geometrické parametry metrického závitu M20 [3] 
Název Označení Velikost Rozměr 

Malý průměr závitu d3 16,933 mm 

Střední průměr závitu d2 18,376 mm 

Jmenovitý průměr závitu d 20 mm 

 Hrubá rozteč P 2,5 mm 

Úhel profilu závitu α´ 60 ° 

 

Namáhání šroubu na tah: 

*> " \ * U'4 * +I5 (5.17) 

*> " \ * \]D77`^jDDD4 * 7]^`[[5 " j9\^aDnJ<  
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Namáhání šroubu na krut: 

%3 "
nuh?3

"
U' * PVy@@ fAz * +5j4

7] * +I
I

 (5.18) 

%3 "
\]D77`^jDD * PVy7[ f j^\az * 7a^[_]j4

7] * 7]^`[[
I

" 7j[^7DnJ<  

 

Třecí úhel na závitu: 

@@ " <ALPV
=h

LF&D |j (5.19) 

@@ " <ALPV
9^j

LF&D ]9j " 7[B  

 Kde: součinitel smykového tření na závitu fz = 0,2 [1] 

 

Úhel stoupání závitu: 

A " <ALPV
J4 * +5 (5.20) 

A " <ALPV
j^i4 * 7a^[_] " j^\aB  

 

Statická bezpečnost šroubového spoje dle Guestovy hypotézy pevnosti: 

.o " 12*)C- " 12

;*>5 f \ * %35
 7^i 

(5.21) 

.o " _j9<j9\^a5 f \ * 7j[^7D5 " j^[  7^i ": !-MF!,"2  

 Kde: mez kluzu v tahu pro materiál šroubu 9.8 Re = 720 MPa 

 
Obrázek 5.16 - Šroubový spoj podpěry s konzolí 

 

Pro upevnění podpěry ke konzoli podpory jsou použity 4 šrouby M20 – 8.8. 
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Z podmínky pro zachycení celkové síly třením plyne pro osovou sílu ve šroubu: 

. * ()
j
" > * U' * = ": U' "

. * ()
j * > * = (5.22) 

U' "
7^i * 7jD\9_^\
j * \ * 9^7

" j[Dj][^`DX  

 Kde: součinitel tření ocel/ocel f = 0,1 [6] 

  bezpečnost třecí vazby k = 1,5 

 

Geometrické parametry metrického závitu M20 jsou uvedeny v tabulce 5.6. 

 

Namáhání šroubu na tah dle rovnice (5.17): 

*> " \ * j[Dj][^`DD4 * 7]^`[[5 " 79[^[DX  

 

Namáhání šroubu na krut dle rovnice (5.18); pro ' dle (5.19),@@ dle(5.20): 

%3 "
j[Dj][^`DD * PVy7[ f j^\az * 7a^[_]j4

7] * 7]^`[[
I

" ]j^7DnJ<  

 

Statická bezpečnost šroubového spoje dle Guestovy hypotézy pevnosti dle rovnice (5.21): 

.o " ]\9<79[^[ f \ * ]j^75 " \^9  7^i ": !-MF!,"2  

 Kde: mez kluzu v tahu pro materiál šroubu 8.8 Re = 640 MPa 

 

 
Obrázek 5.17 - Šroubový spoj podpěry se základy 

 

Pro upevnění podpěry k základům je použito 6 šroubů M16 – 5.8. 

 

Z podmínky pro zachycení celkové síly třením plyne pro osovou sílu ve šroubu: 

. * w%~ " > * U' * = ": U' "
. * w%~
> * = "

. * w% * &>6'j
> * =  (5.23) 
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U' "
7^i * _D7][^\ * &>6]9j

] * 9^[
" jD`a\^aDX  

 Kde: součinitel tření ocel/beton f = 0,3 [10] 

  bezpečnost třecí vazby k = 1,5 

 

Tabulka 5.7 - Geometrické parametry metrického závitu M16 [3] 
Název Označení Velikost Rozměr 

Malý průměr závitu d3 13,546 mm 

Střední průměr závitu d2 14,701 mm 

Jmenovitý průměr závitu d 16 mm 

 Hrubá rozteč P 2 mm 

Úhel profilu závitu α´ 60 ° 

 

Namáhání šroubu na tah dle rovnice (5.17): 

*> " \ * jD`a\^a4 * 7[^i\]5 " j9^_DnJ<  

 

Namáhání šroubu na krut dle rovnice (5.18): 

%3 "
jD`a\^a * PVy7[ f j^\az * 7\^_97j4

7] * 7[^i\]
I

" 7j^iDnJ<  

 

Třecí úhel na závitu dle rovnice (5.19): 

@@ " <ALPV
9^j

LF&D ]9j " 7[B  

 Kde: součinitel smykového tření na závitu fz = 0,2 [1] 

 

Úhel stoupání závitu dle rovnice (5.20): 

A " <ALPV
j4 * 7\^_97 " j^\aB  

 

Statická bezpečnost šroubového spoje dle Guestovy hypotézy pevnosti dle rovnice (5.21): 

.o " \99<j9^_5 f \ * 7j^i5 " 7j^\  7^i ": !-MF!,"2  

 Kde: mez kluzu v tahu pro materiál šroubu 5.8 Re = 400 MPa 



Diplomová práce 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

  Strana 49 

SVAROVÉ SPOJE 

 
Obrázek 5.18 - Svarový spoj hřídele s konzolí 

 

Jmenovitá napětí ve svaru: 

%DDv "
Z(
j &

Ub(
j f Ut5 f

Utv
j

j * 4\ * Ey+m f j * <z5 & +m5F (5.24) 

%DDv "
[D[`a^`
j & \`i^aj f 7D[]`^] f \i9^]j
j * 4\ * Gyj7` f j * ]z5 & j7`5H " 9^[]DnJ<  

  

%DD5 "
Z(
j * s( &

Ub(
j * s( f Ut5 * suv f

Utv
j * su5

j * 4[j * Iy+m f j * <zR & +mR+m f j * <
J  (5.25) 

%DD5 "
[D[`a^`
j * 7D]`_^i & \`i^aj * 7D]`_^i f 7D[]`^] * jDji[^[ f \i9^]j * [D7jj^i

j * 4[j * Kyj7` f j * ]zR & j7`Rj7` f j * ] L " 7[^iDnJ< 

  

%M " U{v * suv

j * 4[j * Iy+m f j * <zR & +mR+m f j * <
J (5.26) 

%M " _`9^a * jDji[^j

j * 4[j * Kyj7` f j * ]zR & j7`Rj7` f j * ] L " [^aDnJ<  

 

  

dh = 219 mm 
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*te. " 1N%M.IO
5
f N%DDv f %DD5.R O5 � 7^[ & 9^9[ * Pj * < * 12.ov (5.27) 

*te. " 1N[^a9^`O
5

f N9^[] f 7[^i
9^a

O5 � 7^[ & 9^9[ * Pj * ] * [\i
i

": 

": 7_^aDnJ<D � _j^7\DnJ< ": !-MF!,"2 

 

 

Tabulka 5.8 - Převodní součinitele dle ČSN 05 0120 [1] 
Čelní koutový svar k3 0,9 

Boční koutový svar k4 0,8 

 

 
Obrázek 5.19 - Svarový spoj hřídele s čepem 1 

 

%43 "
n5o4

7] * I+mR & y+m & j * <zR+m
J � .5 *

12.ov 
(5.28) 

%43 "
7jDi9_ * 79I4

7] * Kj7`R & yj7` & j * j9zRj7` L � 9^_ *
[\i
i

": 77^jDnJ< � \a^[DnJ< ": !-MF!,"2 

 Kde: převodní součinitel tupého svaru dle ČSN 05 0120 k2 = 0,7 [1] 

  

dh = 219 mm 
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5.5 KONTROLA KOTOUČOVÉ SPOJKY 

Pro upevnění kotouče spojky ke hřídeli míchadla je použito 12 šroubů M18x0,5 – 12.9. 

Uchycení spojky k převodovce není nutné řešit, protože je uchycena stejnými šrouby a tření 

probíhá na větším třecím poloměru. 

 

Obrázek 5.20 - Náhled kotouče spojky Obrázek 5.21 – Schéma uchycení spojky 

 

Třecí moment MT musí být větší než přenášený moment M2s: 

nu  .( * n5o (5.29) 

nu  7^j * 7jDi9_ " 7iD99a^\DX=  

 Kde: bezpečnost proti prokluzu kp = 1,2 [6] 

 

Síla ve šroubu: 

nu " U' * > * 1o * = ": U' "
nu

> * 1o * = (5.30) 

U' "
7iD99a^\DDD

7j * a\ * 79kI * 9^7i
" ``Dj]jDX  

 Kde: součinitel tření ocel/ocel (za sucha) f = 0,15 [6] 

 

Tabulka 5.9 - Parametry metrického závitu M18 x 0,5 [3] 
Název Označení Velikost Rozměr 

Malý průměr závitu d3 17,387 mm 

Střední průměr závitu d2 17,675 mm 

Jmenovitý průměr závitu d 18 mm 

Hrubá rozteč P 0,5 mm 

Úhel profilu závitu α´ 60 ° 

 

RS = 84 mm 
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Utahovací moment šroubu: 

nQ " nuh fnuo " U' * PVy@@ fAz * +5j f U' * = * Ro f +m\
 (5.31) 

nQ " ``Dj]jD * PVy7[ f 9^ijz *
7_^]_i
j

f ``Dj]jD * 9^7i *
j9 f j_

\
" [aiDa_[^`DX== 

Kde: součinitel tření ocel/ocel (za sucha) f = 0,15 [6] 

průměr sražené díry pro šroub Ds = 20 mm 

průměr hlavy šroubu dhs = 27 mm 

 

Třecí úhel na závitu dle rovnice (5.19): 

@@ " <ALPV
9^j

LF&D ]9j " 7[B  

 Kde: součinitel smykového tření na závitu fz = 0,2 [1] 

 

Úhel stoupání závitu dle rovnice (5.20): 

A " <ALPV
9^i4 * 7_^]_i " 9^ijB  

 

Namáhání šroubu na tah dle rovnice (5.17): 

*> " \ * ``Dj]jD4 * 7_^[a_5 " \7a^7DnJ<  

 

Namáhání šroubu na krut dle rovnice (5.18): 

%3 "
nuh?3

"
``Dj]jD * PVy7[ f 9^ijz * 7_^]_ij4

7] * 7_^[a_
I

" j9\^\DnJ<  

 

Statická bezpečnost šroubového spoje dle Guestovy hypotézy pevnosti dle rovnice (5.21): 

.o " 12*)C- " 79a9<\7a^\5 f \ * j9\^\5 " 7^`  7^i ": !-MF!,"2  

 Kde: mez kluzu v tahu pro materiál šroubu 12.9 Re = 1080 MPa 

5.6 KONTROLA LOŽISEK 

V následující podkapitole je řešena problematika kontroly valivých a kluzných ložisek. 

Jelikož se jedná o pomaloběžné míchadlo s nízkými otáčkami hřídele pod 10 ot/min, je 

požadována pouze statická kontrola ložisek [2]. 
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KONTROLA VALIVÉHO LOŽISKA 

Valivé ložisko je dvouřadé soudečkové ložisko naklápěcí, typu 23036 CC/W33 dle [11], které 

je schopné přenášet radiální a současně i axiální zatížení v obou směrech. Je použito mazivo 

klasifikace ISO VG 150 – 220 – Total Carter EP 320 dle [17]. 

 
Tabulka 5.10 - Parametry ložiska 23036 CC/W33 [11] 

Název Označení Velikost Rozměr 

Základní dynamická únosnost C 830 kN 

Základní statická únosnost C0 1 250 kN 

Mezní únavové zatížení PU 1 kN 

Výpočtový součinitel X0 1 - 

Výpočtový součinitel Y0 2,8 - 

Referenční otáčky nr 2 000 ot/min 

Přípustné naklopení ! 2 ° 

 

Ekvivalentní statické zatížení ložiska: 

J' " S' * +) f s' * +T (5.32) 

J' " 7 * ]Dj7\^] f j^a * ]D[j]^\ " j[D`ja^]DX  

 
Aby byl zajištěn spolehlivý provoz ložisek, musí na všechna ložiska s bodovým nebo 

čárovým stykem působit určité minimální zatížení. To platí i pro soudečková ložiska. 

Požadované minimální zatížení může být odhadnuto (jestliže platí n2/nr ≤ 0,3 při mazání 

olejem) ze vztahu: 

J}0/ " 9^99[ * U' � J' (5.33) 

J}0/ " 9^99[ * 7Dji9 * 79I " [D_i9DX � j[D`ja^]DX ": !-MF!,"2  

 
65
6t
� 9^[ (5.34) 

a^i\
j999

� 9^[ ": 9^99\ � 9^[ ": !-MF!,"2  

 

Součinitel statické bezpečnosti pro statickou únosnost valivého ložiska: 

&' " U'J'  &'}0/ (5.35) 

&' " 7Dji9 * 79I

j[D`ja^]DX
 j ": ij^j  j ": !-MF!,"2  

 Kde: minimální hodnota bezpečnosti s0min = 2 [2] 
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KONTROLA KLUZNÉHO LOŽISKA 

Kluzné ložisko je vyrobeno z materiálu PA6 – G10 (kluzný typ s 10% grafitu), jedná se o 

alkalický polyamid. Tento konstrukční plast má zlepšené kluzné vlastnosti určené především 

pro výrobu součástí s požadavkem na nízký koeficient tření. Tento materiál je vhodný pro 

součásti s těžkými pracovními podmínkami bez možnosti přídavného mazání. 

 
Tabulka 5.11 - Parametry ložiskového materiálu P6 - G10 [4, 16] 

Název Označení Velikost Rozměr 

Pevnost v tlaku σd 125 MPa 

Přípustné zatížení (dovolený tlak) pD 80 MPa 

Max. obvodová rychlost čepu vD 1 m/s 

Max. dovolené oteplení (p·v)D 30 MPa·m/s 

Provozní teplota T -40 ÷ 140 (opt. ≤ 80) °C 

Součinitel tření za sucha µ 0,15 ÷ 0,3 - 

 
Obrázek 5.22 - Uložení kluzného ložiska 

 
Kontrola obvodové rychlosti: 

! " 4 * +V * 65]9 � !- (5.36) 

! " 4 * j\9 * 79kI * a^ia
]9

" 9^79aD=p& � 7D=p& ": !-MF!,"2  

 
Kontrola tlaku v ložisku: 

E "
()() * +V � E- (5.37) 

E "
7jD\9_^\
799 * j\9

" 9^iDnJ< � a9DnJ< ": !-MF!,"2  

 
Kontrola na oteplení: 

E * ! � yE * !z- (5.38) 

9^i * 9^79a " 9^9iDnJ< * =p& � [9DnJ< * =p& ": !-MF!,"2  

dč = 240 mm 

Bl = 200 mm 
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6 ZÁVĚR 

Výsledkem této práce je míchací zařízení bioplynové stanice určené pro smaltované nebo 

betonové nádrže splňující požadavky dle zadání. Výpočet konstrukce je zjednodušen a 

prováděn s pokročilými znalostmi konstruování a dimenzování. Jsou odstraněny konstrukční 

a montážní chyby předchozích typů míchadel. V důsledku neznalosti odporu proti pohybu 

v nehomogenním prostředí je celé zařízení navrhnuto na základě již používaných 

elektromotorů na jiných bioplynových stanicích v rámci firmy Bioproject s.r.o. 

 

Míchací zařízení je již instalováno na BPS Ružindol a od června roku 2011 je ve zkušebním 

provozu, celkový elektrický výkon je 988 kW, dále je instalováno na BPS Pustějov II, která je 

ve zkušebním provozu od července roku 2011. Jedná se o rozšíření stávající BPS a celkový 

elektrický výkon je 1000 kW. Z tohoto návrhu vychází i další typy míchadel používaných 

na BPS v rámci firmy Bioproject s.r.o. 

 

Konstrukce pádel, podpory a nosné části hřídele je natřena základním antikorozním nátěrem 

Synorex S 2035 [18], který vyhovuje pro nátěry výrobků, které přicházejí do styku s 

poživatinami, krmivy a pitnou vodou. 

 

Jako ochrana proti přetížení a plynulý rozjezd elektromotoru je použit frekvenční měnič 

ACOPOSinverter X64, 3 x 380-500 V, 7.5 kW firmy B&R Automation dle [19]. 

 

 
Obrázek 6.1 - 3D model míchadla s věží pro smaltované 
nádrže 

 
Obrázek 6.2 - Míchadlo instalované na BPS Pustějov II 
v betonové nádrži 

  



Diplomová práce 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

  Strana 56 

7 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

1) Květoslav Kaláb: Části a mechanismy strojů pro bakaláře, části spojovací, VŠB-TUO, 

Ostrava 2007, ISBN 978 – 80 – 248 – 1290 – 8 

2) Květoslav Kaláb: Části a mechanismy strojů pro bakaláře, části pohonů strojů, 

VŠB-TUO, Ostrava 2008, ISBN 978 – 80 – 248 – 1860 – 3 

3) Jan Leinveber, Pavel Vávra: Strojnické tabulky, Albra, Úvaly 2003,  

ISBN 80 – 86490 – 74 – 2 

4) Jaroslav Řasa, Josef Švercl: Strojnické tabulky 1, pro školu a praxi, Scientia, Praha 

2004, ISBN 80 – 7183 – 312 – 6 

5) František Straka a kol.: Bioplyn, Gas, Praha 2006, ISBN 80 – 7328 – 090 – 6 

6) Jiří Mikulčák a kol.: Matematické, fyzikální a chemické tabulky, SPN., Praha 1989,  

ISBN 14 – 257 – 89 

7) Milada Kozubková: Modelování proudění tekutin,Fluent, CFX, VŠB-TUO., Ostrava 

2008 

8) Michal Moštěk: CFD Simulation of Liquid Homogenisation Stirred Vessels, VUT, 

Praha 2010 

9) České sdružení pro biomasu: Průvodce výrobou a využitím bioplynu, CZ – Biom, Praha 

2009 

10) Radim Čajka a kol.: Využití modelu tření při řešení základových konstrukcí 

s kluznou spárou, VŠB-TUO, Ostrava 2007 

 

11) Katalog ložisek SKF. [online] Dostupné z WWW: http://www.skf.com/ 

(citováno březen 15, 2012). 

12) Elektropohony. [online] Dostupné z WWW: http://sigmet.cz/sortiment/elektromotory 

(citováno březen 05, 2012). 

13) Elektropohony, převodovky. [online] Dostupné z WWW: http://www.ampo.cz 

 (citováno březen 05, 2012). 

14) Zajíček, M.; Adámek, V. Vzpěr přímých prutů. [online] Dostupné z WWW: 

http://www.kme.zcu.cz/kmet/pp2/vzper-primych-prutu/shrnuti.pdf  

(citováno únor 22, 2012). 

15) Bioplynové stanice. [online] Dostupné z WWW: http://www.bpsprojekt.cz 

(citováno únor 04, 2012). 

  



Diplomová práce 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

  Strana 57 

  

16) Technické plasty. [online] Dostupné z WWW: 

http://www.ebk.cz/technicke-plasty/silon-polyamid-pa-6 (citováno březen 15, 2012). 

17) Oleje a maziva. [online] Dostupné z WWW: 

http://www.oleje-total.cz/prumyslove-oleje-a-maziva/oleje-prevodove-a-

obehove/prumyslove-prevodove-oleje/total-carter-ep-320-20l 

(citováno březen 10, 2012). 

18) Nátěrové hmoty a barvy. [online] Dostupné z WWW: 

http://www.colorlak.cz/data/dokumenty/nove-katalogove-listy/S2035-A-.pdf 

(citováno březen 10, 2012). 

19) Průmyslová automatizace. [online] Dostupné z WWW: 

http://www.br-automation.com/cps/rde/xchg/br-

productcatalogue/hs.xsl/products_161570_ENG_HTML.htm 

(citováno duben 13, 2012). 

20) 3D vizualizace. [online] Dostupné z WWW: 

http://www.pole-position.cz/vtk/vtk_b02.htm 

(citováno únor 08, 2012). 

21) Čerpadla, míchadla. [online] Dostupné z WWW: 

http://www.mez.cz/ponorna-kalova-michadla/ 

(citováno únor 10, 2012). 

22) Bioplynové stanice. [online] Dostupné z WWW: http://www.weltec-biopower.com/ 

(citováno únor 10, 2012). 

23) Míchání v kapalném prostředí. [online] Dostupné z WWW: 

http://users.fs.cvut.cz/~jiroutom/vyuka/hmz/hmz9.pdf (citováno únor 10, 2012). 

24) Farma Stonava. [online] Dostupné z WWW:  

http://www.farmastonava.cz/bioplynova-stanice/cs/padlove-michadlo.html 

(citováno únor 10, 2012). 

 

  



Diplomová práce 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

  Strana 58 

8 SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha A   0 – LM – 034 – Míchadlo 

Příloha B   1 – LM – 025 – Lopatka 

Příloha C   2 – LM – 022 – Hřídel 

Příloha D   Materiálové listy 

Příloha E   Fotografie míchadla 

 


