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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

BOBOK, J. Šnekový dopravník pro dopravu hnědouhelného prachu: bakalářská práce. 
Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 2012, 52 s. 
Vedoucí práce: doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. 
 

Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem šnekového dopravníku pro 

dopravu hnědouhelného prášku ze zásobníku do fluidního kotle. Úvod práce je věnován 

základnímu rozdělení a popisu šnekových dopravníků se zaměřením na dopravu 

hnědouhelného prášku. Následuje stručné seznámení s ostatními částmi technologického uzlu, 

kterého je dopravník součástí. Dále následují kapacitní výpočty včetně návrhu pohonu 

dopravníku. Následující část obsahuje pevnostní výpočty a kontroly navržených částí. 

V závěru je stručně popsána zvolená konstrukce navrženého dopravníku. Součástí práce je 

výkresová dokumentace obsahující sestavný výkres šnekového dopravníku, sestavný výkres 

poháněcí stanice a výkres koncepčního návrhu technologického uzlu. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THEISIS 

BOBOK, J. Screw Conveyor for Brown Coal Powder Transpor: Bachelor Thesis. Ostrava: 
VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of 
Transportation, 2012, 52 s. p.Thesis head: doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. 

 

This thesis deals with design of a screw conveyor for the transport of coal powder 

from the container to the fluidized bed boiler. In the introduction, basic classification and 

description of the focusing screw conveyors has been carried out. A brief introduction to other 

parts of the technology system, which is part of the conveyor has been enclosed in the thesis. 

Calculations including the capacity to design the conveyor have been attached in the thesis. 

The following chapter consists a stress analysis and control of the proposed sections. In 

conclusion, design of the selected conveyor is briefly described. Part of thesis is drawings 

containing the plan of the screw conveyor, the plan of driving station and drawing conceptual 

design technology system. 
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Přehled použitých značek 
b Šířka pera 

  
[m] 

dlč Průměr levého čepu 
  

[m] 

dlčz Zeslabený průměr levého čepu   [m] 

dpč Průměr pravého čepu 
 

[m] 

dtr1 Vnější průměr trubky 
 

[m] 

dtr2 Vnitřní průměr trubky 
 

[m] 

e Výpočtový součinitel hodnot X a Y [-] 

g Tíhové zrychlení 
  

[m·s-2] 

h Výška pera 
  

[m] 

ip Převodový poměr 
  

[-] 

ks Statická bezpečnost 
  

[-] 

ks min Minimální statická bezpečnost 
 

[-] 

kφ Součinitel plnění 
  

[-] 

kφ skut Skutečný součinitel plnění 
 

[-] 

l Délka pera  [m] 

l' Délka přímé části boku pera 
 

[m] 

m Hmotnost materiálu  
  

[kg] 

mred Redukovaná hmotnost posuvných a rotačních hmot [kg] 

mš Hmotnost šneku 
  

[kg] 

n Otáčky 
   

[s-1] 

n' Předběžné otáčky šneku 
 

[s-1] 

ne Počet motorů  [-] 

nkr Kritické otáčky šneku 
 

[s-1] 

nm Jmenovité otáčky motoru 
 

[s-1] 

np Potřebné otáčky dopravníku 
 

[s-1] 

nskut Výstupní otáčky převodovky 
 

[s-1] 

p1 Tlak působící na boky drážky v hřídeli [Pa] 

p1 Tlak působící na boky drážky v náboji [Pa] 

pD1 Dovolený tlak pro ocel 
 

[Pa] 

pD2 Dovolený tlak pro litinu 
 

[Pa] 

q Spojité zatížení 
  

[N·m-1] 

qm Měrná hmotnost dopravovaného materiálu [kg·m-1] 

s Stoupání šnekovnice 
 

[m] 

s0 Součinitel statické bezpečnosti ložiska  [-] 

s0 min Minimální součinitel statické bezpečnosti ložiska  [-] 

t Hloubka drážky v hřídeli 
 

[m] 

t1 Hloubka drážky v náboji 
 

[m] 

tr Doba rozběhu dopravníku 
 

[s] 
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uš Maximální průhyb šneku 
 

[m] 

v Rychlost pohybu materiálové vrstvy [m·s-1] 

vskut Skutečná rychlost pohybu materiálové vrstvy [m·s-1] 

w Celkový součinitel odporu 
 

[-] 

A Reakce v podpoře A 
 

[N] 

B Reakce v podpoře B 
  

[N] 

C Dynamická únosnost ložiska 
 

[N] 

C0 Statická únosnost ložiska 
 

[N] 

D Průměr šnekovnice 
  

[m] 

Dt Teoretický průměr šnekovnice 
 

[m] 

F1 Síla působící na boky drážky v hřídeli [N] 

F1' Jansenova síla 
  

[N] 

F2 Síla působící na boky drážky v náboji [N] 

FA Axiální síla v ložisku 
  

[N] 

FA skut Skutečná axiální síla v ložisku 
 

[N] 

Fr Radiální síla v ložisku 
  

[N] 

FS Střižná síla 
  

[N] 

J1 Hmotový moment setrvačnosti materiálu a šnekového hřídele [kg·m2] 

J2 Hmotový moment setrvačnosti poháněcí stanice [kg·m2] 

Jm Moment setrvačnosti motoru 
 

[kg·m2] 

Jp Moment setrvačnosti převodovky [kg·m2] 

Jred Hmotový moment setrvačnosti redukovaný na hřídel motoru [kg·m2] 

Js Moment setrvačnosti spojky 
 

[kg·m2] 

K Odpor z tření materiálu po šneku [N] 

L' Vzdálenost mezi podporami 
 

[m] 

L10 Základní trvanlivost ložiska vztažená na počet otáček [ot] 

L10h Základní trvanlivost ložiska vztažená na počet provozních hodin [h] 

Lč Činná délka dopravníku 
 

[m] 

MA Rozběhový moment motoru 
 

[N·m] 

MA Moment k podpoře A 
 

[N·m] 

MB Moment k podpoře B 
 

[N·m] 

MDM Dynamický moment od zpoždění posuvných a rotačních hmot [N·m] 

Mk Točivý moment na hřídeli šneku [N·m] 

Mk skut Skutečný točivý moment na hřídeli [N·m] 

Mm Jmenovitý moment motoru 
 

[N·m] 

Mo Ohybový moment 
  

[N·m] 

Mo max Maximální ohybový moment 
 

[N·m] 

Ms max Maximální krouticí moment spojky [N·m] 

Msm Statický moment od zatížení dopravníku [N·m] 
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P Minimální příkon motoru 
 

[W] 

P' Výkon na hřídeli šneku 
 

[W] 

PD Ekvivalentní dynamické zatížení 
 

[N] 

Pm Jmenovitý výkon motoru 
 

[W] 

Pskut Skutečný minimální příkon motoru [W] 

P'skut Skutečný výkon na hřídeli šneku [W] 

Q Dopravní výkon 
  

[kg·s-1] 

Re Mez kluzu materiálu 
  

[Pa] 

Rs Účinný poloměr šnekovnice 
 

[m] 

S Plocha průřezu šneku 
 

[m2] 

Wk Modul průřezu v krutu 
 

[m3] 

Wo Modul průřezu v ohybu 
 

[m3] 

X Koeficient radiálního zatížení 
 

[-] 

Y Koeficient axiálního zatížení 
 

[-] 

α Úhel stoupání šnekovnice 
 

[°] 

γs Sypná tíha 
  

[N·m-3] 

ε Sklon dopravníku 
  

[deg] 

εm Úhlové zrychlení hřídele motoru [s-2] 

ηp Účinnost převodovky 
 

[-] 

λ Součinitel sklonu dopravníku 
 

[-] 

π Ludolfovo číslo 
  

[-] 

ρs Sypná hmotnost   [kg·m-3] 

σ max Maximální napětí 
  

[Pa] 

σo max Maximální ohybové napětí 
 

[Pa] 

σred Redukované napětí 
  

[Pa] 

τkD Dovolené napětí v krutu 
 

[Pa] 

τklč Krutové napětí působící v levém čepu [Pa] 

τk max Napětí v krutu 
  

[Pa] 

τkpč Krutové napětí působící v pravém čepu [Pa] 

τS Působící střižné napětí 
 

[Pa] 

τSD Dovolené střižné napětí  
 

[Pa] 

φw Úhel tření mezi ocelí a uhelným prachem [°] 

ω Úhlová rychlost 
  

[s-1] 

ωm Úhlová rychlost hřídele motoru 
 

[s-1] 
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1 Úvod 

Šnekové dopravníky jsou využívány v mnoha oblastech průmyslu. Využívají se 

k dopravě zejména materiálů sypkých, mírně kusovitých i lehce tekoucích. Jsou schopny 

dopravovat materiál ve vodorovném, úklonném a svislém směru. Jejich výhodou je 

jednoduchá konstrukce a možné utěsnění, proto jsou vhodné pro dopravu například 

výbušných či jinak nebezpečných materiálů.  

Cílem této bakalářské práce je provést návrh šnekového dopravníku, jehož úkolem je 

zásobování fluidního kotle palivem (hnědouhelný prach). Šnekový dopravník je plněn ze 

zásobníku pomocí turniketového podavače a vyprazdňován do dopravního systému fluidního 

kotle, který palivo dále dodává do spalovacího prostoru.  

Úvod práce je věnován základnímu rozdělení a popisu šnekových dopravníků se 

zaměřením na dopravu hnědouhelného prachu. Následuje krátká kapitola se stručným 

seznámením s ostatními zařízeními v technologickém uzlu. Dále práce pokračuje kapacitními 

výpočty, návrhem pohonu dopravníku a výpočtem doby rozběhu. Po zvolení pohonu jsou 

přepočteny parametry ovlivněné otáčkami. Kapitola zabývající se pevnostními výpočty 

obsahuje kontrolu hřídele šneku, koncových čepů, pera a ložisek. Metodou konečných prvků 

byl vypočítán také průhyb šneku způsobený vlastní tíhou. V závěru práce je stručně popsána 

konstrukce navrženého dopravníku. Součástí této bakalářské práce je výkresová dokumentace, 

která se skládá ze sestavného výkresu šnekového dopravníku, poháněcí stanice a koncepčního 

návrhu technologického uzlu.  
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2 Šnekové dopravníky 

Šnekové dopravníky dopravují materiál pomocí šneku uloženého v pevném žlabu. Šnek 

svým rotačním pohybem nutí dopravovaný materiál konat pohyb přímočarý. Dopravník 

využívá různé velikosti koeficientu tření mezi rotujícím šnekem a materiálem (tření za 

pohybu), které musí být menší než koeficient tření mezi materiálem a žlabem (tření za klidu). 

Důsledkem tohoto rozdílu tření se materiál ve žlabu posouvá jako neotočná matice na 

pohybovém šroubu.  

Využívají se k dopravě sypkých, jemně zrnitých, prašných, vlhkých, kašovitých a díky 

možnému utěsnění i výbušných a jedovatých materiálů ve směru vodorovném, šikmém a 

svislém (podle druhu a vlastností materiálů). Nejsou vhodné pro suroviny, u nichž je drcení 

nežádoucí.  

Jejich nespornou výhodou je jednoduchá konstrukce, spolehlivý provoz a malé 

požadavky na zástavbový prostor. Proto se snadno začleňují do technologických procesů 

(separace, míchání, ohřívání atd.) a výrobních linek.  

Díky šnekům s pravou i levou šnekovnicí na jednom hřídeli je možné přepravovat 

materiál z jediného zásobníku do více odběrných míst, a naopak. Další možnou aplikací jsou 

šneková dna. Jedná se o řadu šneků vedle sebe sloužících k vyprazdňování zásobníků. 

 

2.1 Nosná konstrukce šnekových dopravníků 

Nosnou částí šnekového dopravníku je žlab. Podle jeho tvaru rozlišujeme šnekové 

dopravníky na trubkové a žlabové.  

Trubkové šnekové dopravníky 

Jsou sestaveny z tlustostěnné trubky, násypného a výsypného otvoru. Takováto 

konstrukce umožňuje dopravu materiálu pod sklonem od 0° až 90°. Uplatnění nacházejí 

zejména v zemědělském a potravinářském průmyslu k dopravě jemných sypkých materiálů 

(např. mouka, obiloviny). V energetickém průmyslu se využívají k zásobování topných kotlů 

malých a středních výkonů palivem (např. štěpka, uhlí). Jejich nevýhodou je obtížnější údržba 

a snižování životnosti při chodu na prázdno. 
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Obr.  2.1 Trubkový šekový dopravník, vodorovný [15] 

 

Žlabové šnekové dopravníky 

 Žlab dopravníku má tvar písmene U nebo V a jeho kraje jsou opatřeny lemem. Tento 

lem zvyšuje tuhost žlabu a umožňuje připevnění víka (snadná údržba dopravníku). Možný 

sklon dopravníku je omezen na ± 30°. Na rozdíl od trubkových šnekových dopravníků, které 

často bývají mobilní, jsou žlabové dopravníky umístěny stacionárně a slouží např. 

k vyprazdňování sil a zásobníků nebo zásobování technologických zařízení ve výrobě. Při 

dopravě prašných nebo nebezpečných materiálů (výbušné, jedovaté) je možné dopravník 

utěsnit.  

 

 

Obr.  2.2 Žlabový šnekový dopravník, tvar U [16] 
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K odstranění opotřebení při dopravě některých abrazivních materiálů bývá žlab 

vystlán vložkami z otěruvzdorného materiálu. Čímž je zvýšena životnost celého zařízení. Tyto 

vložky jsou ke žlabu připojeny šrouby, lepením nebo omítáním. 

Žlaby bývají vyplňovány vložkami z nejrůznějších antiabrazivních materiálů. 

Otěruvzdorné betony TRIBET 500 mají dobrou odolnost vůči abrazi, ale jejich nevýhodou je 

vyšší hmotnost. Vložky z keramických materiálů jsou lehké, tenké, pevné a vysoce odolné 

vůči otěru avšak jsou finančně náročnější. Dále se používají výstelky z plastických hmot, 

například z modifikovaného polyamidu KATCHEMID-N jehož výhodou je vysoká pevnost.  

Dalším možným opatřením proti otěru je výroba žlabu z oceli HARDOX nebo 

nerezových ocelí, které mají oproti běžným konstrukčním ocelím vyšší otěruvzdornost. 

Nevýhodou tohoto řešení je vyšší cena těchto materiálů. 

 

2.2 Šneky 

Šneky přeměňují rotační pohyb motoru na přímočarý pohyb materiálu ve žlabu. Šnek 

se skládá ze šnekového hřídele a  šnekovnice.  

Šnekovnice 

Šnekovnice je v podstatě spirála, která svým otáčením nutí dopravovaný materiál 

posouvat se ve směru osy šneku k výsypnému otvoru. Výsledný pohyb materiálu je díky 

působení tření křivočarý, přičemž dochází k promíchávání materiálu během přepravy.  

Vyráběny jsou tažením z ocelových pásů nebo z mezikruhových výstřižků. 

Šnekovnice z jiných materiálů se zhotovují odléváním. Pro různé druhy materiálů a aplikace 

dopravníku existuje mnoho druhů šnekovnic. Nejznámější z nich jsou zobrazeny na obr. 2.3. 

 

 

Obr.  2.3 Nejčastější provedení šnekovnic [11] 
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Plná šnekovnice (Obr. 2.3 - a) je univerzální typ šnekovnic. Užívají se k dopravě suchých 

sypkých a jemně kusovitých materiálů.  

Obvodová šnekovnice (Obr. 2.3 - b) umožňuje dopravu mírně lepivých a tekoucích 

materiálů, protože tyto šnekovnice nemají kouty, ve kterých by takovýto materiál ulpíval. 

Bezosé šnekovnice (Obr. 2. 3 - c) nemají středový hřídel po celé své délce. Užívají se 

zejména v trubkových žlabech. Umožňují dopravovat materiál v obloucích. 

Kuželové šnekovnice (Obr. 2. 3 - d) se užívají u vodorovných a svislých dopravníků kdy je 

potřeba dopravovaný materiál nakypřovat v kombinaci s kuželovým žlabem. Často bývá 

vyrobena s proměnlivým stoupáním. 

Šnekové dopravníky ve výrobním procesu mnohdy plní i technologické funkce. Pro tento účel 

existují různá provedení šnekovnic. Například lopatková šnekovnice (Obr. 2. 3. e) se užívá 

v případě kdy je materiál potřeba intenzivně promíchávat a hníst. 

 

Hřídel šneku 

Hřídel šneku přenáší točivý moment z pohonu na šnekovnici. Vyrábějí se zpravidla 

z tlustostěnných trubek kvůli jejich menší hmotnosti a vyšší ohybové tuhosti než má plný 

kruhový průřez, který se užívá u malých a krátkých šneků. Hřídel je uložen v ložiscích 

prostřednictvím hřídelových čepů zalícovaných do konců trubky a proti pootočení zajištěných 

svary nebo kolíky. 

 

2.3 Uložení šneku 

V čelech žlabu je šnek uložen ve valivých ložiscích, z nichž jedno musí být schopno 

zachytit axiální síly. K dosažení dlouhé životnosti a správné funkce těchto součástí je potřeba 

zajistit dobré mazání. K tomuto účelu nabízejí firmy zabývající se výrobou ložisek ve svém 

sortimentu ložisková tělesa v nejrůznějších provedeních (přírubová, stojatá, napínací). Tyto 

tělesa umožňují jednoduchou konstrukci a mazání. Do těles se zpravidla vkládají kuličková 

nebo soudečková ložiska. 

Nadměrnému průhybu dlouhých šneků se zabraňuje podpěrnými ložisky s kluznými 

pouzdry z bronzu, šedé litiny nebo plastických hmot.  
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Obr.  2.4 Podpěrné ložisko [17] 

 

2.4 Pohon dopravníku 

Pohon šnekového dopravníku se skládá klasicky z třífázového asynchronního motoru, 

převodovky a hřídelové spojky. 

Třífázové asynchronní elektromotory jsou elektrické točivé stroje, které slouží 

k přeměně elektrické energie na mechanickou energii pomocí elektromagnetické indukce.  

Pro jejich vysokou spolehlivost, jednoduchou konstrukci a snadnou dostupnost napájení jsou 

tyto motory využívány ve všech průmyslových oblastech k pohonu nejrůznějších zařízení 

například čerpadel, dopravníků, drtičů aj. Skládají se ze dvou hlavních částí. Ze statoru a 

rotoru, který bývá u v provedení s kotvou na krátko. Používají se v mírném klimatickém 

prostředí, ale také v jiných prostředích se speciálními úpravami.  

U šnekových dopravníků se ke změně otáček motoru na otáčky šneku užívá čelních a 

šnekových převodovek (Obr 2.5). Skříň převodovek je vyrobena buďto v blokovém provedení 

nebo dělená. Bloková skříň má vysokou pevnost a tuhost díky přesné výrobě na CNC 

obráběcích strojích. Skříně převodovek se vyrábějí ze slitin hliníku nebo šedé litiny. Čelní 

převodovky mají vstupní i výstupní hřídel v jedné ose a z toho důvodu jsou vícestupňové. 

Proto se čelní převodovky hodí spíše k převodu vyšších otáček. U šnekových převodovek jsou 

osy vstupního a výstupního hřídele na sebe kolmé. Bývají většinou jednostupňové nebo 

s čelním předstupněm, díky tomu se hodí pro převod i nižší otáček při menších rozměrech a 

hmotnosti. 
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Obr.  2.5 Šneková převodovka s čelním předstupněm [18] 

 

 Přenos točivého momentu z převodovky na hřídel stroje se provádí pomocí 

hřídelových spojek (pružné, zubové, přírubové, aj.) nebo pomocí dutého výstupního hřídele 

převodovky. 

2.5 Bezpečnostní opatření při dopravě hnědouhelného prachu 

Při dopravě výbušných materiálů (hnědouhelný prach) musí být brán zřetel na možný 

vznik výbušné atmosféry. Za zdroj takovéto atmosféry jsou považovány usazeniny a vrstvy 

hořlavého prachu, které by se mohly vyskytnout v okolí dopravníku. Z tohoto důvodu musejí 

zařízení a lidé pracující v tomto prostředí splňovat dané bezpečnostní směrnice a normy.  

Ochranou před výbuchem se zabývá jednotná evropská směrnice ATEX. Tato 

směrnice udává nejen povinnost zaměstnavatelů zajistit patřičnou bezpečnost práce 

zaměstnanců, ale také rozděluje prostředí s rizikem vzniku výbušné atmosféry do zón a 

definuje pojmy zařízení, komponenta. Pojem zařízení je definován jako stroj sloužící 

např. výrobě, přenosu, regulaci energie, který může být zdrojem vznícení a následného 

výbuchu (motory, převodovky). A pojem komponenta jsou míněny části sloužící 

k bezpečnému provozu zařízení. Dále směrnice rozděluje zařízení do dvou skupin: 

 

Skupina I – zařízení pracující v podzemních dolech. 

Skupina II – zařízení pracující v ostatních aplikacích. 

 

Prostory s nebezpečím výbuchu se klasifikují do zón podle pravděpodobnosti vzniku a 

doby trvání výbušné atmosféry. Rozdělení prostorů do těchto zón pro výbušné atmosféry v 

podobě oblaku prachu ve vzduchu je znázorněno v tabulce 2.1. 
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Zóna 20 Výbušná atmosféra přítomna stále nebo dlouhodobě 

Zóna 21 Vznik výbušné atmosféry je pravděpodobný 

Zóna 22  
Vznik výbušné atmosféry je nepravděpodobný, a pokud vznikne, 

bude přítomna jen krátkodobě 

 

Tab.  2.1 Rozdělení prostorů s výskytem výbušné atmosféry do zón 

 

Motor a převodovka dopravníku musí mít tedy taková konstrukční zabezpečení, aby 

při jejich provozu nedošlo ke vznícení a následné explozi výbušné atmosféry.  

3 Popis ostatních zařízení technologického uzlu 

3.1 Zásobníky sypkých hmot 

Zásobníky sypkých hmot jsou zařízení sloužící dlouhodobému či krátkodobému 

skladování materiálu nebo pomáhají udržovat rovnoměrný materiálový tok tím, že vytvářejí 

rezervu materiálu. Zásobníky velkých rozměrů bývají zhotoveny ze železobetonu oproti 

středním a malým zásobníkům, které tvoří ocelové konstrukce. 

Podle tvaru rozlišujeme zásobníky kruhové (kuželové), pravoúhle (jehlanové) a 

štěrbinové. Z hlediska možnosti přemisťování se vyskytují zásobníky stacionární, které jsou 

pevně přichyceny ke konstrukci a zásobníky mobilní. 

Nezbytným příslušenstvím jsou snímače hladiny, tlaku a bezpečnostní ventily. Zásobník 

musí splňovat dané bezpečnostní normy a nařízení. Při skladování výbušných materiálů je to 

směrnice ATEX. 

 

Obr.  3.1 Stacionární zásobník [19] 
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3.2 Turniketové podavače 

Turniketový podavač slouží k rovnoměrnému dávkování práškových a jemně zrnitých 

materiálů ze zásobníku o maximální zrnitosti do 5 mm. Umožňuje tlakově oddělit dvě po sobě 

následující zařízení například proti šíření výbuchu. Dopravovaný materiál tímto podavačem 

musí být sypký, nelepivý a neměl by mít sklony k tvoření klenby. 

Podavač je sestaven ze svařované skříně, která má ve svých čelech víka, v nichž je 

pomocí valivých ložisek uložen rotor podavače. Komůrky rotoru jsou tvořeny lamelami 

s vyměnitelnými planžetami z oceli nebo polytanu.  

 

 

Obr. 3.2 Turniketový podavač [20] 

 

3.3 Fluidní kotle 

Principem fluidních kotlů je spalování tuhých paliv ve vznosu v tzv. fluidní vrstvě.  

Obecně je fluidizace děj, při kterém jsou pevné částice udržovány ve vznosu proudem 

tekutiny. Fluidní kotle využívají proudu spalovacího vzduchu, který tryská ze dna kotle přes 

fluidní rošt do fluidního ohniště, kde vytváří spolu s palivem a aditivy (odsiřovací, 

stabilizační) fluidní vrstvu. Palivo je přiváděno ze zásobníku pomocí například právě 

šnekových dopravníků do pneumatického podavače, odkud je palivo vzduchem 

transportováno do fluidního ohniště. 

Ve fluidních kotlích se jako paliva využívá hnědého a černého uhlí, biomasy, dřevní 

štěpky nebo některých odpadů. 

 Výhodou těchto kotlů je spalování méně hodnotných paliv a odpadů a vysoká 

účinnost. Naopak nevýhodou se může zdát omezení maximální kusovitostí paliva na 2 až 10 

[mm]. Z tohoto důvodu bývá před zásobník paliva umístěn drtič. 

  



Bakalářská práce   Jiří Bobok 

21 

 

4  Návrh šnekového dopravníku 

Fluidní kotel je zásobován hnědouhelným prachem pomocí šnekového dopravníku, 

který je plněn ze zásobníku turniketovým podavačem. Tato bakalářské práce se zabývá 

návrhem šnekového dopravníku tohoto technologického uzlu. 

 

Obr.  4.1 Schéma technologického uzlu [10] 

 

4.1 Výpočet teoretického průměru šneku 

Z rovnice pro dopravní výkon šnekového dopravníku byl vypočten teoretický průměr 

šneku Dt. Stoupání šneku s je stejné jako jeho průměr a předběžné otáčky šneku n‘= 0,2 [s-1] 

byly zvoleny s přihlédnutím k velikosti dopravního výkonu. Dle [1] str. 61 byl pro sklon 

dopravníku ε = 0 [°] zvolen součinitel sklonu dopravníku λ = 1 [-]. 

Dopravní výkon 

3,6 ∙ ∙4 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 			 ∙  [3] (4.1) 

 

kde ρs    sypná hmotnost     [kg·m-3] 

       kφ    součinitel plnění   [-] 
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Upravením rovnice 4.1 dostaneme teoretický průměr šnekovnice. 

4 ∙3,6 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙  

= 4 ∙ 13,6 ∙ ∙ 0,2 ∙ 650 ∙ 0,6 ∙ 1 

= 0,166	  

 (4.2) 

 

4.2 Volba rozměrů dopravníku 

Podle teoretického průměru šneku byl dle normy ČSN ISO 1050 zvolen šnek 

s normalizovanými rozměry, plnou šnekovnicí a dutým hřídelem. Tyto rozměry a fyzikální 

vlastnosti, které byly zjištěny pomocí software Autodesk Inventor Professional 2012 jsou 

uvedeny v tabulce 4.1. 

Průměr šnekovnice D 0,160 [m] 

Stoupání šnekovnice s 0,160 [m] 

Hmotnost šneku mš 36,260 [kg] 
 

Tab.  4.1 Parametry šneku 

 

4.3 Výpočet kritických otáček 

Pro splnění základní podmínky dopravy šnekovým dopravníkem, musí být tíha 

dopravovaného materiálu větší nebo rovna odstředivé síle. Z této rovnice se dají odvodit 

kritické otáčky nkr, při jejichž překročení tato podmínka přestává platit. 

Základní podmínka 

∙ ∙ 0,5 ∙ ≤ ∙  [1] (4.3) 

 

kde  ω   úhlová rychlost         [s-1] 

       m   hmotnost materiálu   [m] 

       g   tíhové zrychlení         [m·s2] 
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Dosazením úhlové rychlosti 2 ∙ ∙  do rovnice 4.3 je možné odvodit kritické 

otáčky šneku, kdy se bude odstředivá síla rovnat tíze matriálu. 

Kritické otáčky šneku 

= 12 ∙ 0,5 ∙  

= 12 ∙ 9,810,5 ∙ 0,16 

= 1,762	  

 (4.4) 

 

4.4 Výpočet potřebných otáček dopravníku 

Potřebné otáčky np pro zadané dopravní množství a zvolený průměr šneku vycházejí 

opět z rovnice 4.1 pro dopravní výkon šnekového dopravníku. 

= 4 ∙3,6 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 	 
= 4 ∙ 13,6 ∙ ∙ 0,16 ∙ 0,16 ∙ 650 ∙ 0,6 ∙ 1	 
= 0,221	  

 (4.5) 

 

4.5 Kontrola otáček 

≤  

0,221	 < 	1,762	  

Podmínka splněna  

 (4.6) 

 

4.6 Rychlost pohybu materiálové vrstvy 

= ∙  

= 0,221 ∙ 0,16 

= 0,035	 ∙  

[2] (4.5) 
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4.7 Výpočet odporu proti pohybu materiálu  

Dopravník je plněn turniketovým podavačem, z tohoto důvodu je odpor z trhání 

materiálu ve výpusti zanedbán. Uplatní se pouze odpor z tření materiálu po šneku K, přičemž 

Jansenova síla F1‘ v násypce dopravníku bude nulová. Po poradě s vedoucím práce byl 

celkový součinitel odporu pro uhelný prach w = 2,3 [-] zvolen podle lit.[3]. 

Sypná tíha  

∙  

= 650 ∙ 9,81 

= 6376,5	 ∙  

[2] (4.6) 

 

Odpor z tření materiálu po šneku  

= + ∙ ∙ č ∙ ∙  

= 0 + ∙ 0,164 ∙ 0,6 ∙ 3,5 ∙ 6376,5 ∙ 2,3 

= 619,240	  

 

[2] (4.7) 

kde  S   plocha průřezu šneku     [m2] 

       Lč  činná délka dopravníku  [m] 

  

4.8 Výkon na hřídeli šneku 

= ∙  

= 619,240 ∙ 0,035 

= 21,673	  

[2] (4.8) 

 

4.9 Minimální příkon motoru 

= 1,1 ÷ 1,2 ∙  

= 1,175 ∙ 21,673	0,9  

= 28,295	  

[2] (4.9) 
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4.10 Točivý moment na hřídeli šneku 

2 ∙ ∙  

21,673	
2 ∙ ∙ 0,221 

15,607	 ∙  

[4] (4.10) 

 

4.11 Úhel stoupání šnekovnice  

Šnekovnice je tvořena šroubovicí, kterou tvoří pravoúhlý trojúhelník (obr. 4. 2) 

navinutý na válec. Rozvinutím jednoho závitu byl spočítán úhel stoupání šnekovnice α. 

 

Obr.  4.2 Znázornění úhlu stoupání šnekovnice [10] 

	 ∙  

0,16
∙ 0,16	 

17,657	 °  

 (4.11) 

 

4.12 Účinný poloměr šneku  

0,7 0,8 ∙ 2  

0,75 ∙ 0,162  

0,06	  

[3] (4.12) 
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4.13 Axiální síla v ložisku 

Při otáčení šneku vzniká axiální síla působením materiálu na šnekovnici. Tuto sílu 

musí být schopno ložisko zachycovat. Po domluvě s vedoucím práce byla pro výpočet 

zvolena hodnota třecího úhlu mezi ocelí a uhelným prachem φw = 35 [°] viz lit. [8]. 

∙ 	  

15,607
0,06	 ∙ 	 17,657 35  

198,464	  

[3] (4.13) 

5 Návrh poháněcí stanice 

Výkon motoru byl volen s přihlédnutím k minimálnímu příkonu motoru vypočteného 

z odporů působících na šnekovnici a ohledem na překonání setrvačných sil šneku, materiálu a 

poháněcí stanice, které musí pohon překonat při rozběhu dopravníku. Pro pokrytí nečekaných 

provozních podmínek byl zvolen motor s větším výkonem, než je potřeba pro chod 

dopravníku. Z katalogu firmy NORD byl zvolen převodový elektromotor podle potřebných 

otáček s označením SK12080 – 80L/4 2D. 

 

 

Obr.  5.1 Převodový elektromotor SK12080 – 80L/4 2D [13] 
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5.1 Specifikace elektromotoru 

Součástí sestavy je třífázový čtyřpólový asynchronní motor s kotvou na krátko 

s označením 80L/4 2D. Parametry tohoto motoru jsou vedeny v tabulce 5.1. 

Jmenovitý výkon motoru Pm 0,75 [kW] 

Jmenovité otáčky motoru nm 1375 [min-1] 

Jmenovitý moment motoru Mm 5,1 [N·m] 

Rozběhový moment motoru MA 9,69 [N·m] 

Moment setrvačnosti motoru Jm 0,145·10-2 [kg·m2] 
 

Tab.  5.1 Parametry elektromotoru 80L/4 2D 

 

5.2 Specifikace převodovky 

Motor je připojen k blokové šnekové převodovce s čelním předstupněm SK12080. 

Parametry šnekové převodovky jsou uvedeny v tabulce 5.2. 

Výstupní otáčky převodovky nskut 13 [min-1] 

Převodový poměr ip 106,08 [-] 

Moment setrvačnosti převodovky Jp 0,163·10-2 [kg·m2] 

Účinnost převodovky ηp 0,9 [-] 
 

Tab.  5.2 Parametry šnekové převodovky SK12080 

 

5.3 Specifikace spojky 
 
Pro přenos točivého momentu z převodovky na hřídel šneku byla z katalogu firmy 

T.E.A. Technik vybrána pružná spojka s elastickým elementem GE-T 38-45. V tabulce 5.3 

jsou uvedeny její potřebné parametry. 

Maximální krouticí moment spojky Ms_max 380 [N·m] 

Moment setrvačnosti spojky Js 0,002 [kg·m2] 
 

Tab.  5.3 Parametry pružné spojky GE-T38-45 
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5.4 Výpočet doby rozběhu dopravníku 

Po zvolení poháněcí stanice je nutno vypočítat, zda dokáže navržený motor dopravník 

rozběhnout a za jakou dobu. 

Statický moment od zatížení dopravníku redukovaný na hřídel motoru 1 ∙ ∙ 2 ∙ 1∙  

= 11 ∙ 619,240 ∙ 0,1602 ∙ 10,9 ∙ 106,08 

= 0,519	 ∙  

 

kde ne   počet motorů  [-] 

 (5.1) 

 
Měrná hmotnost dopravovaného materiálu 

= 3,6 ∙  

= 13,6 ∙ 0,034 

= 8,170	 ∙  

 (5.2) 

 

Hmotový moment setrvačnosti dopravovaného materiálu a šnekového hřídele 

= 12 ∙ ∙ 2 = 12 ∙ ∙ č + š ∙ 2  

= 12 ∙ 8,170 ∙ 3,5 + 36,260 ∙ 0,1602  

= 0,208	 ∙  

 (5.3) 

 

Hmotový moment setrvačnosti poháněcí stanice 

= + +  

= 0,163 ∙ 10 + 0,145 ∙ 10 + 0,002 

= 0,508 ∙ 10 	 ∙  

 (5.4) 
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Hmotový moment setrvačnosti redukovaný na hřídel motoru 

∙ 1∙  

= 0,208	 + 0,508 ∙ 10 ∙ 10,9 ∙ 106,08  

= 2,232 ∙ 10 	 ∙  

 (5.5) 

 

Dynamický moment do zpoždění posuvných a rotačních hmot 

= ∙  

= ∙  

 (5.6) 

 

Výpočet doby rozběhu 

− − = 0 

− − ∙ = 0 

− = ∙  

= − ∙  

= − ∙  

= − ∙  

= − ∙ 2 ∙ ∙ 60  

= 2,232 ∙ 109,690 − 0,519 ∙ 2 ∙ ∙ 137560  

= 0,035	  

 (5.7) 
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6 Výpočet parametrů šnekového dopravníku při skutečných 

otáčkách 

Po volbě pohonu se skutečné otáčky šneku liší od vypočítaných potřebných otáček. 

Z tohoto důvodu je potřeba přepočítat veličiny, které jsou na otáčkách závislé. 

6.1 Kontrola otáček 

≤  

0,217	 < 1,762	  

Podmínka splněna. 

 (6.1) 

 

6.2 Kontrola součinitele plnění 

Turniketový podavač dodává rovnoměrně dopravní množství Q = 1 [t·h-1] a otáčky 

šnekového dopravníku jsou po volbě pohonu odlišné od vypočítaných potřebných otáček. 

Jedinou veličinou, která mění svou hodnotu, je tedy součinitel plnění. Proto je potřeba 

spočítat o kolik procent se zaplnění žlabu změnilo vůči zadání. Výpočet vychází ze vztahu 

4.1.  

	 = 4 ∙3,6 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 	 
	 = 4 ∙ 13,6 ∙ ∙ 0,16 ∙ 0,16 ∙ 0,217 ∙ 650 ∙ 1	 
	 = 0,612	 –  

 (6.2.) 

 

Skutečné zaplnění žlabu materiálem se od zadaného zaplnění liší o 1,2 [%]. Tato 

odchylka od zadání je v mezích tolerance ±10 [%]. 

6.3 Skutečná rychlost pohybu materiálové vrstvy 

= ∙  

= 0,217 ∙ 0,16 

= 0,034	 ∙  

[2] (6.3) 
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6.4 Skutečný výkon na hřídeli šneku 

∙  

= 619,240 ∙ 0,034 

= 21,054	  

[2] (6.4) 

 

6.5 Skutečný minimální příkon motoru 

= 1,175 ∙  

= 1,175 ∙ 21,054	0,9  

= 27,487	  

[2] (6.5) 

 

6.6 Skutečný točivý moment na hřídeli 

	 = 2 ∙ ∙  

	 = 21,054	2 ∙ ∙ 0,217 

	 = 15,442	 ∙  

[4] (6.6) 

 

6.7 Skutečná axiální síla v ložisku 

	 = 	∙ 	 +  

	 = 15,4420,06 ∙ 	 17,657 + 35  

	 = 196,366	  

[3] (6.7) 
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7 Pevnostní výpočty 

7.1 Výpočtový model hřídele 

Pro pevnostní výpočty je hřídel šneku nahrazen výpočtovým modelem (Obr. 7. 1) tedy 

nosníkem na dvou podporách. Hřídel šneku staticky namáhán ohybovým a kroutícím 

momentem. Vliv vlastní tíhy byl nahrazen spojitým zatížením, které vyvolává v podporách 

reakce A a B. Rozměry hřídele jsou uvedeny v tabulce 7.1. 

 

Obr.  7.1 Výpočtový model [10] 

 

Vzdálenost mezi podporami L‘ 3,832 [m] 

Vnější průměr trubky dtr1 45,5 [mm] 

Vnitřní průměr trubky dtr2 35,5 [mm] 
 

Tab.  7.1 Rozměry hřídele šneku 

 

7.2 Výpočet reakcí 

Výpočet spojitého zatížení 

š ∙
L‘  

36,260 ∙ 9,81
3,832  

92,826	 ∙  

 (7.1) 
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Výpočet reakce A z momentové rovnováhy k bodu B 

0 

∙ L‘ q ∙ L‘ ∙ L‘2 0 

	q ∙ L‘2  

	92,826 ∙ 3,8322  

177,855	  

 (7.2) 

 

Výpočet reakce B z momentové rovnováhy k bodu A 

0 

∙ L‘ q ∙ L‘ ∙ L‘2 0 

	q ∙ L‘2  

	92,826 ∙ 3,8322  

177,855	  

 (7.3) 

 

7.3 Statická kontrola hřídele 

Hřídel šneku je tvořen tlustostěnnou trubkou (Obr. 7.2). Ta je namáhána ohybem 

způsobeným vlastní tíhou šneku a krutem při přenosu točivého momentu z pohonu na 

šnekovnici. 

 

Obr.  7.2 Řez hřídelem šneku [10] 
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Průběh ohybového momentu 

Ohybový moment se řídí podle rovnice 7.4 odvozené z vnitřních statických účinků. 

 

∙ − ∙2 	 ∙  
 

(7.4) 

 

Maximální ohybový moment 

 Maximální ohybový moment vzniká vlivem působení vlastní tíhy šneku v momentu 

kdy se úsek x rovná polovině vzdálenosti mezi podporami. 

 

	 = ∙ L‘2 − ∙ L‘22  

	 = 177,855 ∙ 3,8322 − 92,826 ∙ 3,83222  

	 = 170,385	 ∙  

 (7.5) 

 

Modul průřezu v ohybu 

= ∙ d − d32 ∙  

= ∙ 0,0455 − 0,035532 ∙ 0,0455  

= 5,820 ∙ 10 	  

 (7.6) 

 

Maximální ohybové napětí 

	 = 	
 

	 = 170,385	5,820 ∙ 10  

	 = 29275773,2	  

	 = 29,276	  

[6] (7.7) 
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Modul průřezu v krutu 

∙ d − d16 ∙  

= ∙ 0,0455 − 0,035516 ∙ 0,0455  

= 1,164 ∙ 10 	  

 (7.8) 

 

Maximální napětí v krutu 

	 = 	
 

	 = 15,4421,164 ∙ 10  

	 = 1326632,302	  

	 = 1,327	  

[6] (7.9) 

 

Výpočet redukovaného napětí podle hypotézy HMH  

= + 3 ∙  

= 29,276	 + 3 ∙ 1,327	  

= 29,366	  

 (7.10) 

 

Výpočet statické bezpečnosti 

 Šnekový hřídel je vyroben z konstrukční oceli 11 523 s mezi kluzu Re = 283 [MPa]. 

 

=  

= 28329,366 

= 9,637 −  

 (7.11) 
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7.4 Kontrola hřídelových konců 

Šnekový hřídel je na obou koncích opatřen hřídelovými čepy, jejichž pomocí je uložen 

ve valivých ložiscích. Na straně pohonu je průměr čepu odstupňován a oslaben drážkou pro 

pero. Zvolené průměry čepů je nutno zkontrolovat podle dovoleného napětí v krutu. V tabulce 

7.2 jsou uvedeny rozměry obou hřídelových čepů. 

Průměr pravého čepu dpč 35 [mm] 

Průměr levého čepu dlč 30 [mm] 

Zeslabený průměr levého čepu dlčz 27,1 [mm] 
 

Tab.  7.2 Rozměry hřídelových čepů 

 

Dovolené napětí v krutu ∙ 0,577
	  

= 283 ∙ 0,5772,5  

= 65,316	  

 (7.12) 

 

Kontrola pravého hřídelového čepu  

Modul průřezu v krutu pravého čepu 

= ∙ č16  

= ∙ 0,03516  

= 8,418 ∙ 10  

 (7.13) 

 

Krutové napětí působící v pravém čepu 

č = 	
 

č = 15,4428,418 ∙ 10  

č = 1834296,448  

č = 1,834  

[6] (7.14) 
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Porovnání působícího a dovoleného napětí v krutu pravého čepu 

č ≤  

1,834	 < 65,316	 	 
Průměr pravého čepu vyhovuje 

[6] (7.15) 

 

Kontrola levého hřídelového čepu  

Modul průřezu v krutu levého čepu 

= ∙ č16  

= ∙ 0,027116  

= 3,908 ∙ 10 	  

 (7.16) 

 

Napětí v krutu působící v levém čepu 

č = 	
 

č = 15,4423,908 ∙ 10  

č = 3951381,781  

č = 3,951  

[6] (7.17) 

 

Porovnání působícího a dovoleného napětí v krutu levého čepu 

č ≤  

3,951 < 65,316 	 
Průměr levého čepu vyhovuje 

[6] (7.18) 
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7.5 Kontrola pera 

Přenos točivého momentu je z pohonu na hřídel šneku realizován pomocí těsného 

pera. Podle průměru čepu hřídelového konce byla dle (7) zvolena normalizovaná velikost 

průřezu pera. Rozměry těsného pera jsou uvedeny v tabulce 7.3. 

Šířka pera b 8 [mm] 

Výška pera h 7 [mm] 

Hloubka drážky v náboji t1 4,1 [mm] 

Hloubka drážky v hřídeli t 2,9 [mm] 

Délka pera l 70 [mm] 

Délka přímé části boku pera l‘ 62 [mm] 
 

Tab.  7.3 Rozměry těsného pera 

 

 

Obr.  7.3 Silové poměry působící na pero a drážky [10] 

 

Kontrola boků pera a drážek na otlačení 

Během přenosu točivého momentu jsou boky pera a drážek v hřídeli i náboji 

otlačovány. Tento vznikající tlak je nutné porovnat s dovoleným tlakem pro daný materiál 

hřídele a spojky.  
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Kontrola drážky v hřídeli 

Síla působící na boky drážky v hřídeli 

	
č2 − 2

 

15,4420,0302 − 0,00292  

= 1139,631	  

[5] (7.19) 

 

Tlak působící na boky drážky v hřídeli 

= ∙  

= 1139,63162 ∙ 2,9  

= 6,338	  

[5] (7.20) 

 

Porovnání působícího a dovoleného tlaku hřídele 

≤  

6,338	 < 125   

Vyhovuje 

[5] (7.21) 

Hodnota dovoleného tlaku pD1=125[MPa] pro ocel byla zvolena z [5] str. 80. 

Kontrola drážky v náboji 

Síla působící na boky drážky v náboji 

= 	
č2 + 2

 

= 15,4420,0302 + 0,00412  

= 905,689	  

[5] (7.22) 
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Tlak působící na boky drážky v náboji 

∙  

= 905,689	62 ∙ 4,1  

= 3,563	  

[5] (7.23) 

 

Porovnání působícího a dovoleného tlaku náboje  

≤  

3,563	 < 70	   

Vyhovuje 

[5] (7.24) 

Hodnota dovoleného tlaku pD2=70 [MPa] pro litinu byla zvolena z (5) str. 80.  

Kontrola pera na střih 

Střižná síla 

= 	
č2

 

= 15,4420,0302  

= 1029,467	  

[5] (7.25) 

 

Působící střižné napětí 

= ∙  

= 1029,467	70 ∙ 8  

= 1,838	  

[5] (7.26) 
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Kontrola na střih 

≤  

1,838	 30	  

Vyhovuje 

[5] (7.27) 

Hodnota dovoleného střižného napětí byla zvolena z (5) str. 80 τSD=30 [MPa] 

7.6 Kontrola ložisek 

Z katalogu firmy SKF bylo zvoleno přírubové ložiskové těleso s označením FNL 508, 

které obsahuje dvouřadé kuličkové ložisko 1208 EKTN9 (obr. 7.4) s výpočtovými parametry 

uvedenými v tabulce 7.4. 

 

Obr.  7.4 Ložisko1208 EKTN9 [11] 

 

Statická únosnost ložiska C0 6,95 [kN] 

Dynamická únosnost ložiska C 19,9 [kN] 

Výpočtový součinitel hodnot X a Y e 0,22 [-] 

Koeficient radiálního zatížení X 0,56 [-] 

Koeficient axiálního zatížení Y 1,99 [-] 
 

Tab.  7.4 Výpočtové parametry ložiska 1208EKTN9 

 

Kontrola statické únosnosti ložiska 

Kontrola statické únosnosti ložiska se provádí v případě, že jsou otáčky zatíženého 

ložiska velmi pomalé, či koná pouze kývavý pohyb nebo je ložisko delší dobu pod zatížením 

v klidovém stavu (zastavení dopravníku). Statická únosnost je charakterizována součinitelem 

bezpečnosti. 
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Výpočet součinitele statické bezpečnosti ložiska 

Ložisko je v klidovém stavu zatěžováno pouze reakcí, která reprezentuje vlastní tíhu 

šneku. 

 

 

6950177,885 

= 39,070	 –  

 

[6] (7.28) 

Podle [6] str. 138 je minimální hodnota součinitele bezpečnosti statické únosnosti 

valivých ložisek s bodovým stykem pro klidový a pohybový stav s malým stacionárním 

zatížením, po kterém následuje klidný chod bez rázů rovna 1. 

>  

39,070	 > 1 

Ložiska vyhovují. 

 (7.29) 

 

Kontrola dynamické únosnosti ložisek  

Dynamická kontrola ložisek se provádí v případě, že se otáčejí pod zatížením. 

Důsledkem tohoto pohybu jsou na valivá tělíska a jejich dráhy zatěžovány cyklicky a po 

určité době dochází ke vzniku pittingu. Tato doba se nazývá skutečná trvanlivost ložiska. Pro 

jednotný výpočet byla zavedena tzv. základní trvanlivost. 

 

Ekvivalentní dynamické zatížení 

Ložisko je zatěžováno jednak radiální silou vzniklou působením vlastní tíhy šneku a 

dále axiální silou, která vzniká působením materiálu na šnekovnici. Výpočet základní 

trvanlivosti vychází z únavových zkoušek, jejichž předpokladem je konstantní velikost 

zatížení a čistě axiální nebo radiální směr proto musí být toto kombinované zatížení 

přepočítáno na tzv. ekvivalentní dynamické zatížení. Radiální síla Fr reprezentuje reakci 

v podpoře A. 
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∙ + ∙ 	  

= 0,56 ∙ 177,855 + 1,99 ∙ 196,366 

= 490,367	  

[6] (7.30) 

 

Volba výpočtových součinitelů 

Součinitelé X a Y jsou závislé na poměru axiální k radiální síle. Zvolené hodnoty 

těchto součinitelů dle [6] str. 507 jsou uvedeny v tabulce 7.4. 

 

	 ≥  

1,104 > 0,220 

[7] (7.31) 

 

Základní trvanlivost ložiska vztažená na počet otáček 

= ∙ 10  

= 19900490,367 ∙ 10  

= 6,683 ∙ 10  

[6] (7.32) 

 

Jsou-li otáčky stroje v průběhu svého provozu konstantní, vyjadřujeme základní 
trvanlivost ložiska v provozních hodinách. 

 

= 60 ∙  

= 6,683 ∙ 1060 ∙ 13  

= 8,568 ∙ 10 ℎ  

[6] (7.33) 
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7.7 Výpočet průhybu šneku pomocí MKP 

Vlivem vlastní tíhy vznikají ve šneku napětí a deformace. Výpočet napětí působící ve 

šneku a jeho průhyb byl proveden pomocí metody konečných prvků v programu Ansys 

Workbench 14. Velikost průhybu je důležitá pro volbu velikosti vůle mezi žlabem a šnekem. 

 

Tvorba sítě (Meshing) 

Pro výpočet napětí a deformaci je nezbytné vytvořit síť, která by měla být co 

nejjednodušší a nejřidší, aby nedošlo ke zkreslení výsledků. Vytvořená síť (Obr. 7.5) je 

složena z 21739 čtyřstěnných (Tetrahedrons) elementů o velikostí 20 mm. 

 

Obr.  7.5 Vytvořená síť [12] 

 

Stanovení okrajových podmínek a zatížení 

Po vytvoření sítě je nutné na modelu stanovit okrajové podmínky. Uložení šneku 

v ložiscích je simulováno umístěním okrajové podmínky pevná vazba (Fixed Support) na 

hřídelové čepy. Tato okrajová podmínka znemožňuje pohyb šneku v kterémkoli směru. 

Zatížení šneku je definováno zemskou gravitací (Standard Earth Gravity). Umístění 

okrajových podmínek a zatížení na šneku je zobrazeno na obrázku 7. 6. 

 

Obr.  7.6 Umístění okrajových podmínek a zatížení [12] 
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Výsledný průhyb a napětí 

 Na obrázku 7. 7 je znázorněn průběh deformace šneku. Výsledná hodnota průhybu 
šneku uš=1,008[mm] vyhovuje zvolené velikosti vůle mezi šnekem a žlabem, která je 5 [mm]. 

 

Obr.  7.7 Průběh deformace šneku [12] 

 

Průběh napětí vznikajícího vlivem vlastní tíhy je znázorněn na obrázku 7. 8. 
Maximální napětí σmax=13,256 [MPa] je označeno červenou barvou.  

 

Obr.  7.8 Průběh vzniklého napětí ve šneku [12] 
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8 Technický popis navrženého dopravníku 

8.1 Šnek dopravníku 

Šnek slouží k přeměně rotačního pohybu pohonu na přímočarý pohyb materiálu. Je 

sestaven z hřídele šneku, koncových hřídelových čepů a šnekovnice. 

Hřídel šneku je vyroben z ocelové trubky TR Ø 44,5 x 4,5 ČSN 42 5715 z oceli třídy 

11 523, která má zaručenou svařitelnost. Trubka byla zvolena pro svou větší ohybovou tuhost 

a nižší hmotnost než-li plný kruhový průřez. Koncové čepy jsou v trubce zalícovány a proti 

pootočení zajištěny svary. 

Plná šnekovnice je vyrobena z mezikruhových výstřižků o vnějším průměru Ø160 

[mm], které jsou roztaženy na požadované stoupání 160 [mm]. Šnekovnice je ke hřídeli 

připevněna pomocí koutových svarů. 

 

 

Obr.  8.1 Šnek dopravníku [11] 

 

8.2 Nosná konstrukce dopravníku 

Nosnou konstrukci dopravníku, po které je posouván materiál tvoří žlab, jehož průřez 

má tvar písmene U. Žlab je ohýbán z 3 [mm] tlustého plechu a k připevnění víka má na svých 

okrajích vyhnut lem s 22 děrami Ø 9 [mm]. Obě čela žlabu mají navařeny příruby se 7 otvory  

Ø 9 [mm], ke kterým jsou namontovány čelní kryty. Žlab ke k zemi kotven šesti stojinami. 

Každá z těchto stojin je sestavena z obdélníkového profilu ISO 4019 a obdélníkových 

destiček se čtyřmi otvory Ø 15,5 mm.  Ve dně žlabu je vypálen otvor pro výsypku. 
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Obr.  8.2 Žlab dopravníku [11] 

 

Čelní kryt je vyroben z 10 mm tlustého plechu. Po obvodu je vyvrtáno 7 děr Ø 9 [mm] 

pro připevnění ke žlabu a v lemu jdou další tři díry shodného průměru pro připevnění víka. 

Kolem středu krytu jsou vytvořeny 3 díry Ø 13 [mm] s roztečí 120 [°], které slouží 

k připevnění ložiskového domku. Ve středu krytu se nachází průchozí otvor Ø 37 [mm] a ze 

strany bez lemu je zvětšen na Ø 47 [mm] do hloubky 7 [mm] pro vložení těsnícího kroužku. 

 

 

Obr.  8.3 Čelní kryt [11] 

 

Dopravník zakrývá víko z 2 [mm] tlustého plechu. Po obvodu je vyvrtáno 28 děr Ø 9 

[mm] umožňujících připevnění ke žlabu a čelním krytům.  Mezi žlab víko je vloženo pryžové 

těsnění. K víku je také navařena násypka s přírubou k připojení turniketového podavače. Na 

přírubě je vyvrtáno 8 otvorů Ø 15,5 [mm].  
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8.3 Poháněcí stanice  

Poháněcí stanice dopravníku slouží k výrobě a přenosu točivého momentu na hřídel 

šneku. Sestava stanice se skládá z asynchronního čtyřpólového elektromotoru, šnekové 

převodovky, pružné spojky a nosné konstrukce.   

Přestože je dopravník utěsněn, vzniká nebezpečí výskytu vrstev a usazenin hořlavého 

prachu, které musí být považovány za zdroj vytvoření výbušné atmosféry. Z tohoto důvodu 

musí zvolený převodový elektromotor splňovat bezpečnostní normy. Součástí sestavy je tedy 

elektromotor firmy NORD s označením 80L/4 2D v provedení do prostředí s výbušnými 

prachy zóny 21. 

   Převod otáček motoru na otáčky dopravníku je realizován pomocí šnekové 

převodovky s čelním předstupněm firmy NORD s označením SK12080. Blokové provedení 

skříně zaručuje vysokou odolnost, nízkou hlučnost a dlouhou životnost.  

 

Obr.  8.4 Převodový elektromotor SK12080 – 80L/4 2D [13] 

 

K přenosu točivého momentu z převodovky na hřídel šneku slouží pružná spojka. 

Díky elastickému elementu tlumí vibrace a vyrovnává drobné nesouososti. Spojka byla 

dimenzována na maximální točivý moment, který dokáže přenést převodovka.  

 

Obr.  8.5 Pružná spojka s elastickým elementem [14] 
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8.4 Nosná konstrukce poháněcí stanice 

Nosná konstrukce poháněcí stanice se skládá ze dvou U profilů DIN 1026, ke kterým 

jsou přivařeny dva L profily ISO 657 s vyvrtanými čtyřmi dírami Ø 13 [mm] pro připevnění 

skříně převodovky. K čelům U profilů jsou na obou stranách přivařeny celkem čtyři čtvercové 

tenkostěnné profily ISO 4019, na jejichž čelech jsou navařeny čtvercové plíšky se čtyřmi 

otvory Ø 15,5 [mm] pro ukotvení konstrukce k zemi a na druhé straně s děrami Ø 13 [mm] 

k přichycení poháněcí stanice turniketového podavače. 

 

Obr.  8.6 Nosná konstrukce poháněcí stanice [11] 

 

Z bezpečnostních důvodů, aby nedošlo k namotání například oděvu nebo končetin 

pracovníků je spojka zakryta ochranným krytem vyrobeným z ocelového plechu a 

připevněným k nosné konstrukci. 

 

Obr.  8.7 Ochranný kryt spojky [11] 
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9 Závěr             

Výsledkem této bakalářské práce je návrh vodorovného šnekového dopravníku pro 

dopravu hnědouhelného prášku, který je součásti technologického uzlu. Dle zadání je 

dopravník plněn turniketovým podavačem ze zásobníku a má za úkol zásobovat kotel 

palivem. 

V úvodu práce byla zpracována rešerše o současném stavu dopravy hnědouhelného 

prášku šnekovým dopravníkem, na kterou navazuje krátké seznámení s ostatními částmi 

technologického uzlu. Následuje výpočtová část práce, na jejímž začátku byl zvolen podle 

normy ISO 1050 průměr šneku a stoupání šnekovnice 160 [mm] s přihlédnutím k velikosti 

požadovaného dopravního výkonu 1 [t·h-1]. Dále pokračují další potřebné kapacitní výpočty.  

Při volbě pohonu dopravníku jsem vycházel ze skutečnosti, že dopravní výkon je 

regulován pomocí turniketového podavače a ten je tedy vybaven frekvenčním měničem. Pro 

pokrytí nečekaných provozních podmínek byl zvolen převodový elektromotor se jmenovitým 

výkonem 0,75 [kW] od firmy NORD s označením SK12080-80L/4 2D, který je vhodný do 

prostředí s výbušnými prachy zóny 21. 

Po zjištění skutečných otáček šneku byla vypočítána odchylka od zadaného zaplnění 

dopravníku.  Skutečné zaplnění žlabu je 61,2 [%] což je v mezích tolerance ± 10 [%]. 

 V kapitole obsahující pevnostní výpočty byla nejprve provedena statická kontrola 

hřídele šneku, po které následuje kontrola hřídelových čepů a pera. Dále byl proveden 

výpočet statické únosnosti a základní trvanlivosti ložisek. Nakonec byl metodou konečných 

prvků spočítán průhyb šneku, který vyšel 1,008 [mm]. Vypočítané hodnoty působících 

zatížení byly porovnány s maximálními dovolenými hodnotami zatížení a všechny 

kontrolované součásti vyhovují. 

 Ve výkresové části práce byl vytvořen sestavný výkres šnekového dopravníku 

s detailním výkresem poháněcí stanice a koncepční návrh daného technologického uzlu.  
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