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Úvod 

 

Při tvorbě této diplomové práce jsem spolupracoval s firmou, jejíž jméno z obchodního 

hlediska nemohu uvést, která mi poskytla cenné rady a podklady, ze kterých jsem vycházel 

pro svou tvorbu. 

Šnekové dopravníky jsou využívány pro dopravu primárně sypkých hmot a kusového 

materiálu. Jejich užití je i v dopravě paliva do hořáků kotlů na výrobu tepla. 

Cílem práce je navrhnout a spočítat šnekový dopravník a zásobník pro kotel na 

spalování fosilních paliv.  

Úvod práce je věnován rešerši na šnekové dopravníky – typy šneků, koncepce, druhy 

pohonů atd. Dále je zde rešerše na kotle na výrobu tepla a krátké seznámení se s nimi. 

Následuje popis měření vzorku uhlí a prezentace výsledků z měření. V práci je také rešerše 

na plnění hořáku kotle a návrh tvaru hořáku. Další kapitola jsou výpočty šnekového 

dopravníku – dopravní výkon, návrh pohonu, kontrola hřídelových konců, kontrola ložisek. 

Následující kapitola je věnována návrhu a popisu zásobníku paliva pro šnekový dopravník, 

doplněná obrázky navrženého zásobníku. Poslední kapitola je popis ochran a 

bezpečnostních prvků, které se dnes užívají právě u šnekových podavačů do kotlů. 

Součástí této práce je také výkresová dokumentace, která obsahuje výrobní výkres 

šneku, sestavu hořáku, sestavu zásobníku a celkovou sestavu zařízení. 
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1. Šnekové dopravníky 

 

Šnekový dopravník je typ dopravníku, jehož hlavní část tvoří šnek (šnekovnice) a žlab. 

Šnekovnice rotuje v pevném žlabu, rotací nutí materiál k pohybu přímočarému. Podmínka 

je aby, tření mezi materiálem a žlabem (tření za klidu) bylo větší než tření mezi šnekovnicí 

a materiálem (tření za pohybu). Díky tomuto rozdílu tření se materiál posouvá jako 

neotočná matice na pohybovém šroubu. 

 

Obr. 1 - Šnekový dopravník; 1-hnací převodový elektromotor, 2-spojka, 3-ložiska, 4-šnek, 5-vodící 

ložiska, 6-žlab, 7-víko žlabu[1] 

 

Dělení šneků 

dle úhlu sklonu dopravy   -   vodorovné 

- úklonné 

- svislé 

 

dle smyslu stoupání šneku   -   pravotočivé                                                                                                                          

   -  levotočivé 

 

dle počtů šneků   -   jednošnekové 

- více šnekové. 
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Obr. 2 - Druhy šnekových dopravníků – zleva: vodorovný[7], úklonný a svislý[8] 

 

Šnekový dopravník je vhodný pro dopravu sypkých, zrnitých, prašných a vlhkých 

materiálů. Díky možnému uzavření dopravní trasy (doprava v trubce) lze také dopravovat 

jedovaté a nebezpečné materiály. Doprava je možná ve vodorovném i svislém směru. Kde 

naopak vhodný není je doprava materiálu, který by mohl být během dopravy rozdrcen, či 

by se výrazně změnila granulometrie, pokud to ovšem není požadavek. 

 

Jejich výhodou je snadná a poměrně levná konstrukce, spolehlivý provoz a malý 

zástavbový prostor. Jsou často umísťovány do pracovních (technologických) procesů -  

míchání, ohřev atd. Pokud je šnek v nečinnosti slouží také částečně jako zásobník 

materiálu. 

Dopravní množství je 1 – 200 m
3
h

-1
. Jejich délka bývá maximálně 60 metrů. 

 

Obr. 3 - Kombajn využívá šnekového dopravníku k vyprázdnění obilného zásobníku[9] 
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1.1 Druhy šneků 

 

Šnek sám o sobě je šroubovice umístěná na hřídeli (nejedná-li se o samonosný šnek). 

Tato šroubovice je buď navařena, nebo celý šnek může být odlitek, který byl následně 

opracován a upraven na míru. Druhy šneků jsou různé, jejich vzhled je zejména dán typem 

a druhem dopravovaného materiálu. Šneky mohou být pravotočivé, levotočivé a 

obousměrné. Obousměrné (na jednom hřídeli je levotočivý i pravotočivý) jsou využity 

tam, kde máme na každém konci šneku zásobník a potřebujeme materiál přesunout do 

jedné výsypky. Hřídel šneku bývá u menších průměrů plného průřezu, případně i 

čtvercový. Větší průměry jsou naopak tlustostěnná trubka, jednak je to úspora hmotnosti a 

lepší vlastnosti, zejména ohybová tuhost. 

 

 

Obr. 4 - Schéma obousměrného šnekového dopravníku[28] 

 

Vícechodé šneky jsou vhodné pro šikmou dopravu velmi jemného materiálu, přidané 

závity brání skluzu částic materiálu zpět. 

Jsou šneky pro dopravu sypkých hmot, pro mísení tekutých směsí, pro rozmělňování 

směsi, drcení atd. Liší se tvarem a velikostí šroubovic. 
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Obr. 5 - Typy šnekovnic; a)plná, b)obvodová, c)lopatková, d)kuželová [1] 

 

a) Plná šnekovnice: Nejčastější šnek, šroubovice je navařena na hřídel šneku. Hlavní 

užití je doprava suchých sypkých materiálů a jemně kusovitých materiálů, např. pelety 

b) Obvodová šnekovnice: Umožňuje dopravu tekutých a mírně lepivých materiálů. 

Nemá kouty, kde by se materiál mohl zachytit. Je užívána také na stavbách pro míchání 

směsí malty a lepidel.  

c) Lopatková šnekovnice: Hlavní funkcí mimo dopravy materiálu, je jeho mísení a 

promíchání, např. v potravinářském průmyslu při dopravě těsta. 

d) Kuželová šnekovnice: Používá se v kombinaci s kuželovým žlabem pro řádné 

nakypření dopravovaného materiálu. Bývá jak u vodorovných tak svislých dopravníků. 

Většinou šnekovnice mívá proměnlivé stoupání. 

 

Hřídel šneku má na koncích nalisované hřídelové čepy, které jsou poté upevněny 

v ložiscích. Čepy mají drážky na pera či kolíky proti otočení. Ložiska jsou kluzná, jedná-li 

se o šnek o malých otáčkách a který není v častém provozu. Jinak jsou běžně užita valivá 
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ložiska, z nichž jedno zachycuje i axiální síly. Pokud je hřídel větší délky (několik metrů), 

vkládá se další ložisko asi 2,5 až 3 metry za ložisko, ve kterém je uchycen hřídelový čep. 

Zabrání se tak případnému nechtěnému průhybu šneku. Tato ložiska jsou výškově 

stavitelná s kluznou výstelkou z bronzu, nebo plastických materiálů s dobrými kluznými 

vlastnostmi. 

 

Obr. 6 - Typy závěsu ložisek pro šnekové dopravníky [1] 

 

 

 

Obr. 7 - Podpěrné ložisko šneku [10] 
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1.2 Typy a dělení žlabů 

 

Základní dělení žlabů je trubkové a žlabové. Minimální vůle mezi šnekem a žlabem 

standardně bývá 5 – 10 mm. Šnek je ve žlabu uložen excentricky, to zabrání příčení 

materiálu ve žlabu. Další výhoda tohoto uložení je menší opotřebení šneku a žlabu, a tím je 

prodloužena životnost zařízení. Žlaby bývají složeny z více kusů, tyto kusy mívají rozměry 

1,6 – 6 metrů. Tloušťka plechu, který tvoří žlab, bývá 2 – 8 mm. Žlab bývá vystlán 

materiálem, který zabrání opotřebení šneku a šasi žlabu. Tento přídavný materiál je buď 

lepen, přinýtován nebo jinak připevněn. Většinou se jedná o plasty, které mají dobré 

kluzné a otěruodolné vlastnosti. Lze také užít při výrobě žlabu ušlechtilejší ocele, např. 

Hardox, nebo nerezové. Prudce tím však narůstá cena dopravníku. 

 

Trubkové 

Jedná se o tlustostěnnou trubku s násypkou a výsypkou. Jejich konstrukce jim dovoluje 

dopravovat vodorovně, ale i svisle. Používány jsou převážně v potravinářství a zemědělství 

(viz obrázek kombajnu). Dopravuje se jimi pšenice, mouka, kukuřice a další jemné sypké 

materiály. V energetice jsou využívány k zásobě kotlů palivem, např. uhlí, dřevní štěpka, 

pelety. Nevýhoda je poměrně vysoké opotřebování šneku při chodu na prázdno.  

 

Obr. 8 - Obrázek trubkového šnekového dopravníku [11]  
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Žlabové 

Dopravní žlab má tvar písmene U a V, je také opatřen lemem. Tento lem zajišťuje 

vyšší tuhost konstrukce žlabu a umožňuje případnou montáž zakrytování, čímž je zaručena 

poměrně snadná údržba celého dopravníku. Doprava je možná v rozpětí ± 30°. Tento typ 

dopravníku není přenosný, pohyblivý. Slouží hlavně k vypradňování zásobníků, sil skladů. 

Je vhodný pro dopravu prašných, nebezpečných, jedovatých látek a materiálů. Víka a žlab 

lze utěsnit těsněním a zabránit tak uvolnění látek do ovzduší.   

 

 

Obr. 9 - Obrázek žlabového šnekového dopravníku [12] 

 

1.3 Pohony šnekových dopravníků 

 

Pohon se obvykle skládá z 3 fázového asynchronního motoru, převodové skříně  

a spojky. Třífázové asynchronní motory jsou točivé stroje, které využívají elektrickou 

energii na přeměnu v energii mechanickou. Je výrobně nejjednodušší, a proto také 

nejlevnější elektrický motor. Je nenáročný na údržbu a spolehlivý, proto je velice často 

užíván v průmyslu k pohonu různých zařízení -  čerpadel, dopravníků atd. Nevýhoda je 

obtížná regulace otáček. 

 

Motor je složen ze dvou hlavních částí - stator a rotor. Používají se v mírném 

klimatickém prostředí, ale lze je upravit a využít i v jiných (extrémnějších) podmínkách. 

Konkrétně u šnekových dopravníků při užití tohoto typu motoru se používají čelní  

a šnekové převodovky. Skříně převodovek jsou vyráběny buď jako dělené nebo blokové. 

Jsou odlévané ze slitin hliníku a šedé litiny. Čelní převodovky mají hřídele v jedné ose, tím 
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jsou i více stupňové. Šnekové převodovky mají vstupní a výstupní hřídel na sebe kolmé. 

Většinou jsou jednostupňové. Ke spojení hřídele šneku a motoru se používá hřídelové 

spojky nebo lze použít způsob dutého výstupního hřídele převodovky. 
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2. Kotle na tuhá paliva 

 

Kotle na tuhá (někdy také nazývána pevná) paliva jsou dnes stále rozšířené jak 

v domácnostech, firmách, státních institucích, např. soudech, obecních úřadech, tak i 

například na horských chatách. Jejich účinnost se pohybuje v rozmezí 50 – 90%, záleží dle 

typu kotle, viz Tab. 1. Jedná se o kotle o výkonu v řádech desítek kW, které mají 

dostatečný výkon k vytápění obytných domů, úřadů, budov o mnoha místnostech např. 

domovy důchodců apod.  

 

účinnost[%] 
kusové 

dřevo 

hnědé 

uhlí 

dřevní 

pelety 

rostlinné 

pelety 

automatický  -  75 - 85 80 - 90 75 - 85 

ruční zplyňovací 75 - 90 - - - 

odhořívací 65 - 75 65 - 75 - - 

prohořívací 60 - 70 50 - 60 - - 

 

Tab. 1 - Účinnosti kotlů na tuhá paliva [14] 

 

 

Obr. 10 - Automatický kotel s vlastním zásobníkem a podavačem paliva [13] 
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2.1 Dělení kotlů 

 

Hlavní dělení kotlů je na 2 velké skupiny: kotle na spalování fosilních paliv a kotle na 

spalování biomasy. Více k dělení v Tab. 2  

Typ kotle Palivo Komfort obsluhy 

kotle na pevná fosilní 

paliva 

uhlí, koks, brikety manuální obsluha 

uhelná drť automatické dávkování 

kotle na biomasu 

kusové dřevo 

prohořívací, s ručním přikládáním, 

pyrolitické 

dřevozplyňující (dřevoplyn), ruční 

přikládání 

dřevní štěpka automatické s dopravníkem paliva 

ostatní (obilí, sláma 

atd.) 
automatické s dopravníkem paliva 

dřevní, rostlinné 

pelety 
automatické s dopravníkem paliva 

 

Tab. 2 - Dělení kotlů podle paliva a komfortu obsluhy [19] 

 

Mezi výhody kotlů na pevná paliva patří: 

 poměrně nízké náklady na palivo (dle zdroje asi 6000 Kč za tunu černého uhlí [20]) 

 nezávislost na inženýrských sítích 

 malé nároky na technologické zabezpečení a řešení skladovacích prostor pro palivo 

 levný provoz 

 snadná obsluha i pro laika. 

 

Mezi nevýhody kotlů na pevná paliva patří: 

 obtížná nebo nemožná regulace procesu vytápění – nutná stálá přítomnost obsluhy 

 nutno skladovací prostory dobře větrat 

 náchylnost ke vzniku požárů a samovznícení 

 fyzicky náročné při doplňování paliva 

 časově náročná přeprava paliva  

 u kotlů na uhlí vznik mnoha exhalací  

 nutnost pravidelných revizí a čistění kotlů a komínů. 

 

Kotle s ručním přikládáním jsou již postupně na ústupu a úpadku díky legislativě, která 

upravuje jejich emise vypouštěné do ovzduší. Nařizuje tak zákon, který vstoupil v platnost 
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k 1.1.2014, který jasně nařizuje zákaz prodeje kotlů první a druhé emisní třídy a do roku 

2022 je nutno tyto kotle nahradit moderními. V té době již budou platné normy a zákony, 

které nařizují prodeje kotlů pouze od 4. třídy nahoru, viz tabulka. Toto nařízení doplňuje 

norma ČSN EN 303-5[14] 

Třída kotle účinnost v %   

1. třída - 

Od 1.1.2014 zákaz prodeje a od 

1.1.2017 povinné revize kotle co 2 

roky. Konec způsobilosti třídy k 

září 2022 

2. třída min 55% 

Od 1.1.2014 zákaz prodeje a od 

1.1.2017 povinné revize kotle co 2 

roky. Konec způsobilosti třídy k 

září 2022 

3. třída min 73% 

Od 1.1.2014 nejnižší třída, kterou 

lze prodávat. K 1.1.2018 zákaz 

prodeje. Od září 2022 nutné revize 

kotlů, zatím přesněji 

nespecifikováno. 

4. třída min 82% 

Od 1.1.2018 nejnižší třída, kterou 

lze prodávat. Neznámá další 

budoucí omezení a limity. 

5. třída min 88% 
Od 1.1.2018 povinnost prodávat, 

neznámá budoucí omezení. 

 

Tab. 3 - Emisní třídy a jejich účinnosti [15] 

Tyto změny však platí pouze pro kotle pro tuhá paliva o výkonu od 10 do 300 kW. 

Jedná se také o průměrný věk kotlů, ať už malých v domácnostech či velkokapacitních 

kotlů, ten byl v roce 2012 dvacet až dvacet pět let [14]. Další aspekt, který je asi stěžejní, je 

přikládání paliva - ručně pro vysoce výkonný kotel by znamenalo velice časté doplňování, 

a tím zvýšené nároky na obsluhu. Moderní trend proto směřuje ke kotlům s automatickým 

doplňováním paliva. Je to nejmodernější, a jak se uvádí, i nejekonomičtější druh kotlů. 

Tyto kotle vyrábí v České republice řada výrobců, např. Viadrus, Kovarson, Ekoefekt, 

Buderus a další. Princip automatického kotle je kotel se samočinnou dodávkou paliva do 

místa topeniště. Palivo je uskladněno v zásobníku, odkud je dále dopraveno pomocí 

šnekového dopravníku (ten se užívá u velikosti zrna do 30 mm), dávkovacího dopravníku 

nebo vtlačovacího lisu (oba nad 30 mm velikosti zrna) přímo do prostoru spalování – 

spalovací komory. Odvod spalin ze spalování zajišťuje komín nebo spalinový ventilátor. 

Ventilátor se používá tam, kde komín nemá dostatečný tah pro odvod a kde by byla příliš 

vysoká tlaková ztráta. Popel a prach jsou u větších kotlů zachyceny v odlučovačích, 



24 

 

nejčastěji používány jsou cyklónové a multicyklónové. Pod odlučovačem je umístěna 

nádoba pro sběr popílku a prachu. 

 

Obr. 11 - Ukázka šneku z litiny [16] 

 

Dále se budu zabývat hlavně šnekovým dopravníkem a jeho dalším rozborem  

a popisem, neboť je to nejčastěji užívaný typ podavače a systém dopravy u kotlů z důvodu 

jednoduchosti, použitelnosti a snadné údržby. Navíc lze jej užít jak pro kotle o malých 

výkonech do 50 kW, tak u kotlů nad 50 kW. Šnekový podavač, jak se nazývá v energetice, 

se skládá ze šnekovnice, hřídele šneku, ložisek a žlabu. Materiály jsou zde voleny tak, aby 

odolaly žáru, který v kotli vzniká, byť primárně tepelně ovlivněná je část, která přímo do 

kotle vede. Celé těleso tzv. podavač je litinový nebo ocelový. Obecně vládne diskuze, 

který materiál je pro aplikaci do kotlů lepší, ovšem jasná odpověď neexistuje. Avšak 

většinou se volí ocel z důvodu hmotnosti a při případné havárii se ocelové součásti snáze 

vyměňují než litinové, které jsou odlitky a ne vždy korespondují s novými díly a musí se 

tak upravovat přímo na místě montáže nového kusu. Výhody litiny jsou, že nekoroduje a 

má delší životnost. Ta samá problematika s volbou materiálu vládne u šneků, zde většina 

výrobců volí ocel. Je lehčí a šnek tak méně namáhá převodovku. Ne vždy je palivo 

homogenní a může v sobě nést zbytky kamení, kusy tvrdého dřeva atd. Tyto segmenty 

mohou litinový šnek poškodit, neboť litina je křehká. V neposlední řadě rozhoduje i cena, 

kde levnější kotle mají součásti z litiny, dražší kotle mají ocelové součástky, ne vždy a ne u 

všech to však platí. Další argument proč zvolit ocel je užití tzv. zálevového systému. Ten 

funguje na principu voskové nebo bimetalové zátky, která se při dané teplotě roztaví a 

uvolní tak průtok vody z kanystru, která zalije prostor šneku, zamezí to poškození šneku 
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propálením či spečením paliva. Této pojistce se budu věnovat dále v práci v kapitole 

bezpečnosti a zajištění proti poškození. 

 

 Dá se říci, že co výrobce, to názor, proto se setkáme s různorodými kombinacemi 

ocelového šneku a litinového tělesa atd. 

 

Obr. 12 - Ukázka šneku z oceli [17] 
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3. Měření parametrů hnědého uhlí 

 

3.1 Dopravovaný materiál 

 

Šnekový dopravník slouží k dopravě hnědého uhlí – ořech 2. Mechanicko – fyzikální 

vlastnosti tohoto materiálu byly změřeny v Laboratoři sypkých hmot Institutu dopravy na 

Strojní fakulty VŠB – TUO. 

  

Vzorek měl kusovitost 10 – 25 mm (Obr. 13). Nejprve byla změřena jeho sypná 

hmotnost. To je hmotnost, kdy jsou zohledněny mezery a spáry mezi zrny materiálu. Dále 

na Jenikeho smykovém stroji byly změřeny vnější a vnitřní třecí úhel. 

 

Obr. 13 - Vzorek hnědého uhlí ořech 2 o kusovitosti 10-25mm [27] 

 

Na měření sypné hmotnosti bylo potřeba 1 kg vzorku hnědého uhlí ořech 2, kádinka  

o objemu 1000 ml a digitální váha.  Nejprve jsem zvážil hmotnost samotné kádinky, ta 

činila mk = 113,5 g. Poté jsem uhlí nasypal do kádinky tak, aby byla co nejvíce rovná 

hladina vrstvy a korespondovala se značkou o objemu 1000 ml. Kádinka byla poté i se 

svým objemem uhlí dána na váhu a zvážena. Tuto aplikaci, od nasypání uhlí do kádinky po 

její zvážení, jsem opakoval 6x. Výsledky hodnot jsou uvedeny v Tab. 4. 
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Hmotnost kádinky o objemu 1000 ml:  113,5g 

 

počet měření 
hmotnost 

vzorku [g] 

čistá 

hmotnost 

vzorku [g] 

1 789 675,5 

2 762 648,5 

3 750 636,5 

4 785 671,5 

5 781 667,5 

6 781 668 

arit. průměr 774,66 661,25 
 

Tab. 4 - Naměřené hodnoty hmotnosti hnědého uhlí ořech 2 [27] 

 

Výpočet sypné hmotnosti: 

    
     

  
                                                                                                                                  

    
             

     
 

                     

mv – hmotnost kádinky se vzorkem 

mk – hmotnost kádinky 

Vk – objem kádinky 

 

Pro další měření bylo nutné vzorek upravit rozdrcením zrna na menší požadovanou 

zrnitost o velikosti zrna menší než 2 mm. (Obr. 14) Aby byla zaručená požadovaná 

zrnitost, bylo použito síto o velikosti oka 2 mm. 

 

 Měření proběhlo na Jenikeho smykovém stroji. Ten dokáže měřit vnější a vnitřní třecí 

úhel jakéhokoli materiálu, který je ve formě zrn nebo částic na jakémkoliv povrchu od 

plastů, skla až po kovy. Jenikeho smykový stroj se skládá z rámu, pohonu, závaží  

a prostoru pro měření. (Obr. 15) 
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Obr. 14 - Vzorek hnědého uhlí ořech 2 o velikosti zrna max. 2 mm [27] 

 

 

Obr. 15 - Jenikeho smykový stroj [18] 

 

U měření vnějšího úhlu tření se materiál (hnědé uhlí), který se ve smykové cele 

pohybuje – smýká po desce z litiny a při dalším měření po nerez oceli. Při měření musí být 

smyková cela zatížena tíhovou silou, kterou vytvoří sada 16 závaží, která jsou upevněna na 

rámu, a ten je následně umístěn na smykovou celu. Měření se provádí najednou, tj. kdy 

závaží jsou v jednom měření po 4 sundávány vždy po ustálení hodnoty. Průběh měření 

zaznamenává počítač, který data ukládá a transformuje do grafů. Výstupem měření je 

tabulka hodnot s křivkami velikostí sil a výsledná hodnota úhlu. 
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Obr. 16 - Schéma působení sil na smykovou celu při měření vnějšího úhlu [18] 

 

uhlí - nerez uhlí - litina 

 závaží F1 F2 závaží  F1 F2 

4 35,55992 58,03134 4 40,99302 58,03134 

8 60,5006 101,1953 8 67,33049 101,1953 

12 86,2346 144,3593 12 95,61083 144,3593 

16 110,5418 187,5233 16 128,8426 187,5233 

 

Tab. 5 - Tabulka naměřených sil při měření vnějšího třecího úhlu [27] 

 

 

Obr. 17 - Graf směrnice přímky [27] 

Směrnice přímky regrese k je tangenta úhlu vnějšího tření. Hodnoty y jsou koeficienty 

tření mezi materiály a uhlím.  
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Vnější třecí uhel Uhlí - Nerez 

                                                                                                                                             

         

                         

                                   

          

 

Vnější třecí úhel Uhlí - Litina 

                                                                                                                                             

         

                         

                                   

          

 

Měření vnitřního úhlu tření se liší oproti měření úhlu vnějšího tím, že materiál tře sám 

o sebe, nikoli o podložku. Ze smykového kroužku a smykové misky se vytvoří smyková 

cela, která je až po okraj vyplněna materiálem. Ten je nutné ještě před počátkem měření 

zhutnit. Poté se na smykovou celu položí víčko, na které se nasadí rám se sadou 16 závaží 

a provede se měření. Pak se opět musí materiál vysypat z cely, celu znovu naplnit, zhutnit 

a opakovat měření se 12 závažími. Celý měřící proces se opakuje i s 8 a 4 závažími. 

Výstupem měření je Tab. 6 a Obr. 18. 

 

Počáteční smykové napětí τ0 1206,2 Pa 

Směrnice linearizované tokové čáry 

 

0,915  -  

Hlavní napětí σ1 87,6 kPa 

Hlavní napětí σ 2 15,9 kPa 

Linearizovaný úhel vnitřního tření φlin 42,46 deg 

Tlaková pevnost materiálu σ c 5,48 kPa 

Efektivní úhel vnitřního tření φe 43,81 deg 

Tokový činitel ffc 15,98  -  

 

Tab. 6 - Mechanicko - fyzikální vlastnosti vzorku [27] 
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Obr. 18 - Mohrovy kružnice napjatosti [27] 
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4. Varianty plnění a návrh tvaru hořáku 

 

4.1 Varianty plnění paliva šnekovým dopravníkem 

 

K plnění paliva do hořáku kotle bude sloužit šnekový dopravník. Záleží však na úpravě 

šneku a pracovním cyklu. Navrhl jsem 4 varianty plnění, z nichž každá má krátký popis. 

 

Varianty řešení: 1) plný šnek s kontinuální zavážkou do kotle 

  2) plný šnek s cyklickou zavážkou do kotle 

  3) bezosý šnek s kontinuální zavážkou do kotle 

  4) bezosý šnek s cyklickou zavážkou do kotle 

 

1) plný šnek s kontinuální zavážkou do kotle 

Jedná se o plný šnek, který kontinuálně zásobuje hořák palivem. Palivo není během 

dopravní trasy drceno, šnek jej i částečně homogenizuje. O pohon se stará elektromotor 

s převodovkou. Celý pohon je spojen s hřídelem šneku beze spojky. 

 

2) plný šnek s cyklickou zavážkou do kotle 

Doprava zajištěna plným šnekem, který palivo dodává v pevně daných dávkách  

a cyklech. Tyto cykly se nastavují na základě velikosti zrna materiálu, vlhkosti a dalších 

parametrech. Pohon zajišťuje elektromotor s převodovkou. Cykly se nastavují na řídící 

jednotce, ta dává impulsy pohonu. 

 

3) bezosý šnek s kontinuální zavážkou do kotle 

Materiál je dopravován bezosým šnekem a homogenizován. Výhoda je menší odpor 

materiálu a tím menší namáhání pohonu. Šnek je poháněn přes krátkou hřídel, která je 

spojena s pohonem, tato hřídel zasahuje asi do délky 2 závitů. 

 

4) bezosý šnek s cyklickou zavážkou do kotle 

Obdobné jako varianta 3) s tím rozdílem, že šnek dopravuje v cyklech. Tyto cykly se 

upraví řídící jednotkou na základě parametrů paliva. 
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Určení a výběr optimální varianty plnění 

Plný šnek s kontinuální zavážkou do kotle je vhodná varianta, ale díky neustálému 

dodávání paliva by byl kotel a hořák zahlcen a nedocházelo by k efektivnímu spalování. 

 Plný šnek s cyklickou dopravou je nejlepší varianta, protože je palivo dodáváno ve 

stanovených cyklech, probíhá ideální a efektivní hoření, navíc se tímto dá i regulovat 

výkon a spotřeba paliva.  

Bezosý šnek ať už s kontinuální nebo cyklickou zavážkou je nevhodný z důvodu, že se 

sice používá pro dopravu uhlí, ale pro mou aplikaci je nepoužitelný. Bezosé šneky se 

používají spíše pro úklonnou dopravu a jiného materiálu než uhlí. 

Po rešerši jsem zvolil jako optimální variantu dopravy plného šneku s cyklickou 

zavážkou do kotle. 

 

4.2 Tvary hořáků 

 

Tvar a velikost hořáku bude mít vliv na postup paliva, ale také na kvalitu hoření. 

Provedl jsem několik návrhů tvaru hořáku, porovnal výhody a nevýhody a vybral ten 

s optimálními parametry. U všech variant jsem zachoval spodní základnu stejnou, ta má 

rozměry 192 mm x 716 mm. Jedná se pouze o ilustrační obrázky, místo stěn si je třeba 

představit žebra s průduchy. Hořák a celé těleso je litinové, šnekovnice je z legované oceli. 

 

Hořák s kolmými stěnami – U profil 

Tento hořák se vyznačuje zcela kolmými stěnami a poměrně malým objemem. Ten je 

VU = 17,62 l. Výhoda jsou rozměry, protože maximální šířka je pouze 225 mm. Tento 

model budu brát jako výchozí k porovnání s ostatními. 
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Obr. 19 - hořák U profil zleva: ISO pohled, čelní řez, podélný řez [27] 

 

Hořák s rozevřením stěn pod úhlem 20°  

Tento návrh má, jak napovídá název úhel rozevření stěn 20°. Výhoda je větší objem 

než U profil, z toho vyplývá větší výkon. Objem toho hořáku činí V20° = 20,8 l. Šířka 

hořáku se zvětšila oproti U profilu na 265 mm a délka na 716 mm. 

 

 

Obr. 20 - hořák 20° zleva: ISO pohled, čelní řez, podélný řez [27] 
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Hořák s rozevřením stěn pod úhlem 35° 

Návrh hořáku s úhlem rozevření stěn 35°. Má největší objem ze všech 3 variant. Ten je 

V35° = 23 l. Maximální rozměry tohoto hořáku jsou 291 mm na šířku a 815 mm na délku. 

 

 

Obr. 21 – hořák 35° zleva: ISO pohled, čelní řez podélný řez [27] 

 

Určení a výběr optimální varianty 

Vybral jsem variantu, kde stěny hořáku svírají úhel 20°. Tato varianta má výhodu 

v rozměrech, objemu ale i tvarové kompaktnosti. Žebrování půjde snadno vyrobit 

odléváním a celý hořák se tak složí asi z 30 dílů. 

U profil je pro mou aplikaci nevhodný. Je objemově malý. Nevýhoda je v kolmých 

stěnách, žebra pro tento hořák by nešla vyrobit odléváním, pro vyjmutí z formy je třeba, 

aby všechny hrany byly pod úhlem alespoň 5°. 

Hořák s rozevřením stěn pod úhlem 35° je příliš velký. Vzhledem k úhlu by se muselo 

zajistit lepší a větší proudění vzduchu. S tím souvisí i jeho šířka - je příliš velká a je 

limitující. 
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5. Výpočet a návrh šnekového dopravníku 

 

5.1 Výpočet dopravního výkonu 

 

Kritické otáčky šneku 

    
 

   
   

 

     
 
   

                                                                                                                  

    
 

   
   

    

        
 
   

 

             

g – gravitační zrychlení [m·s
-2

] 

D – průměr šneku [m] 

 

                      á í    í                                                                                    

                 

Kontrola podmínky: 

nopt ≤ nkr 

0,25˂2,49 . . . . podmínka splněna 

nopt  - optimální otáčky šneku [s
-1

] 

 

Rychlost pohybu materiálové vrstvy 

                                                                                                                                                      

             

            

hš – stoupání šnekovnice [m] 

 

Dopravní množství  

Hodnotu ρs jsem po dohodě s vedoucím práce zvolil 700 kg·m
-3

. Měření ukázalo po 

zprůměrování číslo 661 kg·m
-3

 , lze to však přisoudit odchylce měření a kvalitě vzorku 

uhlí. Všeobecně zdroje v literatuře uvádějí ρs hnědého uhlí ořech 2 v rozmezí 700 – 725 

kg·m
-3

. Součinitele plnění kφ jsem po dohodě s vedoucím práce a zkušenostmi firmy zvolil 

hodnotu 0,6. Vyšší hodnota se v praxi neužívá a není ani doporučována. 
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ρs – sypná hmotnost [kg·m
-3

][1]  

kφ – součinitel plnění [-] 

λ – součinitel sklonu dopravníku [-] 

 

Výpočet hmotnosti uhlí obsaženého v hořáku 

                                                                                                                                                 

                 

              

 

Čas potřebný k naplnění hořáku 

    
 

  
                                                                                                                                                

    
   

  
 

                  

 

    
   

  
 

    
     

    
 

            

 

Čas 5,7 minut je čas potřebný k naplnění hořáku, tento čas však platí pro dopravní 

výkon Q = 152 kg·h-1
. Jak je uvedeno výše, šnek nebude pracovat kontinuálně, ale 

cyklicky. Tím se však čas navýší minimálně o 30 – 50 %. 
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Sypná tíha 

                                                                                                                                                     

            

         ·m
-3 

 

Koeficient sypnosti        

   
       

       
                                                                                                                                    

   
           

           
 

          

φe – efektivní úhel vnitřního tření [°]; získáno laboratorním měřením 

 

5.2 Výpočet odporových sil na dopravní trase 

 

Výpočet minimálního hydraulického poloměru 

      
            

  
                                                                                                                   

      
                   

    
  

             

τ0 – počáteční smykové napětí, získáno laboratorním měřením[Pa] 

φe – úhel vnitřního tření, získáno laboratorním měřením[deg] 

γs – sypná tíha[N·m
-3

] 

 

Stanovení velikosti výpustného otvoru 
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i – poměr stran délky a šířky obdélníkové výpustě [-] 

dmax – maximální rozměr dopravovaného zrna[m] 

 

Rozměry výpustného otvoru a tedy i velikosti otvoru pro vstup materiálu do šneku jsou 

totožné. Volím rozměry větší, než které uvádí výpočet. Vypočtené rozměry jsou stejné 

jako minimální, tudíž lze, a je dokonce nutno, je navýšit. Tím se zajistí maximálně 

spolehlivé plnění šneku. Volím b = 0,13 m; l = 0,17 m.  

 

Výpočet skutečného hydraulického poloměru 

   
 

 
  

   

       
                                                                                                                          

   
         

             
 

           

S – plocha otvoru pro plnění [m
2
] 

o – obvod otvoru pro plnění [m] 

b – šířka strany otvoru pro plnění [m] 

l – délka strany otvoru pro plnění [m] 

 

Obr. 22 - schéma působení sil a materiálového toku [26] 

 

Na Obr. 22 je zobrazeno schéma šneku s hořákem. Síla S1 znázorňuje působení na 

násypku do šneku. Síla S2 zastupuje tření materiálu o šnek. Síla S3 zastupuje sílu, která 

působí na stěny hořáku a na šneka. 
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Úsek se silou S1: 

Výpočet síly F1 dle Janssena pro sílu působící v místě vstupu paliva do šneku 

    
    

   
                                                                                                                             

    
          

           
               

        

γs – sypná tíha [N·m
-3

] 

R – hydraulický poloměr[m] 

f – koeficient vnitřního tření hnědého uhlí ořech 2 [-]; získáno laboratorním měřením  

kd  - dynamický koeficient [-], volím hodnotu 1,1 [2] 

k0 – koeficient závěsu [-], volím hodnotu 1,2 [2] 

 

Odpor z trhání materiálu ve výpusti 

                                                                                                                                    

                     
       

 
      

       

τ0 – počáteční smykové napětí [Pa], získáno laboratorním měřením 

c – opravný koeficient zahrnující vliv pohybu zrna[-], volím 0,6 [2]  

 

Odpor proti pohybu materiálu ve výpusti 

KS1 = F1+K1               (5.14) 

KS1= 43 +27  

KS1 = 70 N 
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Úsek se silou S2 

Odpor z tření materiálu po šneku 

                                                                                                                                  

        
       

 
              

          

F1 – Janssenova síla v místě přívodu materiálu[N] 

Sš – plocha šneku [m
2
] 

ld – činná délka šneku [m] 

w – globální součinitel odporu [-], volím hodnotu 3 [1] 

 

Úsek se silou S3 

Výpočet síly F2 dle Janssena pro sílu působící v hořáku 

    
  
  

  
     

         
                                                                                                                 

    
          

              
 

          

Sh – plocha spodní hrany hořáku [m] 

oh – obvod spodní hrany hořáku [m] 

bh – šířka strany hořáku [m] 

lh – délka strany hořáku [m] 

 

    
     

   
                                                                                                                          

    
         

           
              

         

γs – sypná tíha [N·m
-3

] 

Rh – hydraulický poloměr hořáku [m] 
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f – koeficient vnitřního tření hnědé uhlí ořech 2[-] 

kd  - dynamický koeficient [-], volím hodnotu 1,1 [2] 

k0 – koeficient závěsu [-], volím hodnotu 1,2 [2] 

Sh…vstupní plocha hořáku [m
2
]  

 

Odpor z tření materiálu po stěnách hořáku 

                                                                                                                            

                           

           

F2 – Janssenova síla v hořáku[N] 

SHp – plocha hořáku, po které se pohybuje palivo[m
2
] 

o – obvod hořáku [m] 

w – globální součinitel odporu [-], volím hodnotu 3 [1] 

 

Celkový odpor proti pohybu materiálu 

KC = KS1+K2+K3               (5.19) 

KC=70 + 278+8140 

KC=8488 N 

KS1 – odpor v úseku S1 (násypka) 

K2 – odpor tření materiálu po šneku 

K3 – odpor v úseku S3 (hořák) 

 

Výkon na hřídeli šneku 

                                                                                                                                                   

              

        

v – rychlost pohybu materiálové vrstvy [m·s
-1

] 
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Příkon elektromotoru 

          
  
  
                                                                                                                                  

          
   

    
 

          

ηc -  celková účinnost (motor, převodovka); viz příloha 

Pk – výkon na hřídeli šneku [W] 

 

Točivý moment na hřídeli šneku 

    
  

        
                                                                                                                               

    
   

        
 

            

nopt  - optimální otáčky šneku [s
-1

] 

 

Úhel stoupání šroubovice 

Šnekovnice je tvořena šroubovicí, kterou tvoří pravoúhlý trojúhelník (Obr. 23) 

navinutý na válec. Rozvinutím jednoho závitu lze spočítat úhel stoupání šnekovnice α. 

 

Obr. 23 - roztažení 1 závitu šneku[26] 
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hš – stoupání šneku [m] 

D – průměr šneku [m] 

 

Účinný poloměr šneku 

             
 

 
                                                                                                                          

        
    

 
 

          

hodnota 0,75 zvolena dle zdroje [3] 

 

Axiální síla v ložisku 

Při otáčení šneku působí na jeho hřídel axiální síla, kterou musí být schopno zachytit 

ložisko. 

    
  

             
                                                                                                                  

    
   

                     
 

           

φun – úhel vnějšího tření hnědé uhlí ořech 2 vs. nerez, získáno laboratorním měřením 

 

5.3 Návrh pohonné stanice 

 

Při výpočtu vyšel potřebný výkon P = 288 W. Tato hodnota ukazuje jak výkonný 

motor zvolit, nicméně přihlížím k tomu, že při rozběhu, pokud je hořák plně zaplněn, musí 

být překonány odpory. Pro nečekané situace, které mohou nastat, je nutno počítat 

s výkonnějším pohonem, proto jsem zvolil elektromotor s označením: Lenze 

MDERAXX071 – 32. Jedná se o 4 pólový, třífázový, asynchronní motor s kotvou na 

krátko. 
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Jmenovitý výkon motoru Pn 0,37 kW 

Jmenovité otáčky motoru nN 1410 min
-1 

Jmenovitý moment motoru Mn 2,51 N·m 

Rozběhový moment motoru MA 4,76 N·m 

Moment setrvačnosti motoru Jm 1,07·10
-3 

kg·m
2
 

Hmotnost m 5,8 kg 

 

Tab. 7 - parametry motoru MDERAXX071-32 

 

 

Obr. 24 - elektromotor s plochou převodovkou[27] 

 

Návrh převodovky 

Plochá převodovka, která je spojena s motorem na pevno šrouby. Parametry 

převodovky jsou v tabulce. 

 

Převodový poměr 
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Převodový poměr ip 94,984 -  

Výstupní otáčky n2 15 min
-1

 

Moment setrvačnosti Js 6,6·10
-6 

kg·m
-2

 

Účinnost převodovky η 0,94 - 

 

Tab. 8 - parametry ploché převodovky 

 

5.4 Výpočet nových parametrů při maximálních otáčkách  

 

Po navržení pohonu a převodovky se parametry změní díky převodovému poměru 

převodovky, je proto nutné vše znovu přepočítat a udělat i kontrolu na rozběh. 

 

Maximální otáčky šnekového dopravníku po užití převodovky 

    
  

     
 =>       

  

  
                                                                                                                 

      

    
  

      
 

                

 

Kontrola otáček 

                                                                                                                                                    

          …vyhovuje  

 

Skutečná rychlost pohybu materiálové vrstvy 

vs = hš · nsopt                          (5.29)                                                                                                                   

vs = 0,08· 0,247 

vs = 0,019 m·s
-1

 

 

 

 

 



47 

 

Skutečné dopravní množství 

        
    

 
                                                                                                       

        
       

 
                       

                         

 

Skutečný výkon na hřídeli šneku 

                                                                                                                                                 

                

          

 

Skutečný příkon elektromotoru 

           
   

  
                                                                                                                                     

           
   

    
 

           

 

Skutečný točivý moment na hřídeli šneku 

     
   

         
                                                                                                                            

     
   

         
 

             

 

Skutečná axiální síla v ložisku 
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5.5 Kontrolní výpočet na rozběh dopravníku 

 

Po návrhu pohonu a převodovky je nutno ověřit, zda pohon zvládne dopravník 

rozpohybovat a jaký čas je k tomu potřeba. 

 

Statický moment od zatížení dopravníku redukovaný na hřídel motoru 

     
 

  
    

 

 
 

 

     
                                                                                                              

     
 

 
      

    

 
 

 

           
 

              

np – počet motorů [-] 

 

Měrná hmotnost dopravovaného materiálu 

    
  

      
                                                                                                                                      

    
    

         
 

                

 

Redukovaný moment setrvačnosti na hřídel motoru 

   
 

 
       

 

 
 
 

 
 

 
               

 

 
 
 

                                                                    

   
 

 
                   

    

 
 
 

 

               

 

Hmotový moment setrvačnosti poháněcí stanice 

                        (5.38) 
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Hmotový moment setrvačnosti redukovaný na hřídel motoru 

             
 

      
                                                                                                                   

                        
 

             
 

                      

 

Dynamický moment do zpoždění posuvných a rotačních hmot 

                                                                                                                                             

         
   

  
 

 

Výpočet doby rozběhu 

                           (5.41) 
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6. Pevnostní výpočty šneku 

 

Pro snadný výpočet hřídele šneku jsem zvolil výpočtový model – nosník na dvou 

podporách. Hřídel je namáhán na krut a ohybem. Vlastní tíhu nahrazuje spojité zatížení, 

které vyvolává reakce v podporách.  

 

Obr. 25 - schéma hřídele šneku[26] 

 

vzdálenost mezi podporami L 1,54 [m] 

průměr hřídele dh 25 [mm] 
 

Tab. 9  - rozměry hřídele šneku[28] 

 

Výpočet spojitého zatížení 

   
    

 
                                                                                                                                             

   
           

    
 

                 

mš - hmotnost šneku[kg] 

L – délka hřídele šneku[m] 

 

Výpočet reakce A z momentové rovnováhy k bodu B 
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Výpočet reakce B z momentové rovnováhy k bodu A 

      

        
 

 
                                                                                                                            ) 

    
 

 
 

          
    

 
 

          

 

6.1 Statická kontrola hřídele 

 

Hřídel šneku je kulatina o daném průměru. Ta je namáhána ohybem, který způsobuje 

vlastní tíhová síla a dále krutem od přenosu točivého momentu z pohonu na šneku. 

 

Obr. 26 - obrázek šneku s navařeným unášečem[27] 

 

Průběh ohybového momentu 

Ohybový moment se řídí podle rovnice odvození z vnitřních statických účinků. 
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Maximální ohybový moment 

Maximální ohybový moment vzniká působením vlastní tíhy šneku v momentě, kdy se 

úsek x rovná polovině vzdálenosti mezi podporami. 

        
 

 
 
   

 
  

 

 
                                                                                                                 

            
    

 
 
         

    
  

 

 
 

                

A – velikost reakce v bodě A [N] 

q – spojité zatížení [N] 

 

Modul průřezu v ohybu 

   
    

 

     
                                                                                                                                        

   
        

        
 

               

dh – průměr hřídele šneku [m] 

 

Maximální ohybové napětí 

      
     

  
                                                                                                                                 

      
     

         
 

                            

 

Modul průřezu v krutu 
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Maximální napětí v krutu 

      
   

  
                                                                                                                                         

      
   

         
 

                            

Mks – skutečný točivý moment na hřídeli šneku [N·m] 

 

Výpočet redukovaného napětí podle hypotézy HMH 

           
         

                                                                                                               

                      

                

 

Výpočet statické bezpečnosti 

Šnek je vyroben z legované – chromované oceli 17 022 s mezí kluzu Re = 500 MPa 

[24]. Ušlechtilejší ocel zvolena z důvodu žáru, který musí jak šnek, tak i jeho hřídel snést. 

Unašeč je vyroben z konstrukční oceli. Bezpečnost se musí pohybovat v rozmezí 1,5 – 2. 

   
  

    
                                                                                                                                             

   
   

     
 

        ˃ 2,  hřídel vyhovuje bezpečnosti 

 

6.2 Kontrola hřídelových konců 

 

Šnekový hřídel má jeden konec, který prochází ložiskem - u pohonu. Toto ložisko 

bude nést veškerou axiální sílu a reakční radiální sílu. Axiální sílu tvoří tlak od paliva, 

které je vytlačováno vzhůru a tře se o stěny hořáku. Druhý konec hřídele je volně otočně 

zasunut v tělese hořáku. Toto řešení jsem zvolil z důvodu vysokých teplot, které zde při 

hoření působí, ložisko a ani jeho tuková náplň by neodolaly tak vysokým teplotám, které 

jsou při spalování uhlí 800 – 1200°C. Ložisko není v přímém kontaktu s plamenem, a tudíž 

by teplota byla nižší než výše uvedená, i přesto ložisko běžné konstrukce není vhodné.  

Kluzné ložisko nelze použít z důvodu prachu a částic, které uhlí při svém pohybu tvoří. 

Tyto částice a nečistoty by brzy způsobily značné odpory a nadměrně opotřebovávaly 

hřídel šneku. 
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průměr pravého čepu dpč 30 [mm] 

průměr levého čepu dlč 25 [mm] 

 

Tab. 10 - rozměry hřídelových čepů[28] 

 

Dovolené napětí v krutu 

     
        

     
                                                                                                                               

     
         

   
 

               

ksMIN – minimální bezpečnost 

 

Kontrola pravého hřídelového čepu 

Modul průřezu v krutu pravého čepu 

    
     

 

  
                                                                                                                                      

    
       

  
 

                   

dpč – průměr pravého hřídelového čepu 

 

 Napětí krutu působící v pravém čepu 

      
   

  
                                                                                                                                          

      
   

           
 

                  

                

 

Porovnání působícího a dovoleného napětí v krutu pravého čepu 

           

19,61 MPa ˂ 115,4 MPa 

Průměr pravého čepu vyhovuje. 
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Kontrola levého hřídelového čepu  

Modul průřezu v krutu levého čepu 

    
     

 

  
                                                                                                                                       

    
        

  
 

                  

dlč – průměr levého hřídelového čepu 

 

Napětí v krutu působící v levém čepu 

      
   

  
                                                                                                                                           

      
   

           
 

                  

                

 

Porovnání působícího a dovoleného napětí v krutu levého čepu 

           

33,89 MPa ˂ 115,4 MPa 

Průměr levého čepu vyhovuje. 

 

Kontrola pera 

Přenos momentu od pohonu na hřídel šneku je realizován pomocí těsného pera. Podle 

průměru unášeče, který je nasunut na hřídel a po obvodu zavařen, jsem zvolil pero  

o rozměrech, které jsou uvedeny v tabulce. 

 

šířka pera bp 10 mm 

výška pera h 8 mm 

hloubka drážky v náboji t1 3,3 mm 

hloubka drážky v hřídeli t 4,7 mm 

délka pera lš 145 mm 

délka přímé části boku pera l´ 135 mm 

 

Tab. 11 - parametry zvoleného pera [4] 
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Kontrola boků pera a drážek na otlačení   

Při přenosu momentu od pohonu jsou boky pera a drážky v hřídeli a převodovce 

otlačovány. Tento tlak je nutné spočítat a porovnat s dovoleným tlakem pro materiál 

hřídele a převodovky. 

 

Kontrola drážky v hřídeli 

Síla působící na boky drážky v hřídeli 

     
   

   
   

 
 

                                                                                                                                    

     
   

    
   

      
 

 

              

 

Tlak působící na boky drážky v hřídeli 

    
   
     

                                                                                                                                             

    
      

        
 

              

 

Porovnání působícího a dovoleného tlaku hřídele 

         

                    

Vyhovuje; hodnota tlaku PD1 = 130 MPa pro ocel zvolena ze zdroje [5] 

 

Kontrola drážky v náboji 

Síla působící na boky drážky v náboji (převodovce) 
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Tlak působící na boky drážky v náboji 

    
   
      

                                                                                                                                          

    
    

        
 

              

l´ - činná délka pera [mm] 

 

Porovnání působícího a dovoleného tlaku náboje 

         

                    

Vyhovuje; hodnota tlaku PD1 = 130 MPa pro ocel zvolena ze zdroje [5] 

 

Kontrola pera na střih 

Střižná síla 

    
   

   
 

                                                                                                                                            

    
   

    
 

 

           

 

Působící střižné napětí 

    
  
    

                                                                                                                                            

    
    

      
 

             

lš – celková délka pera [mm] 

 

Kontrola na střih 

         

                  

Vyhovuje; hodnota dovoleného střižného napětí τDS = 30 MPa byla zvolena ze zdroje [5] 
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6.3 Kontrola ložiska 

Z katalogu společnosti ZKL jsem zvolil ložisko, které snese působící axiální sílu,  

a také zachytí sílu od reakce. Jedná se o trojúhelníkovou lisovanou přírubovou úložnou 

jednotku s upínacím ložiskem s označením FBC 206. Výpočet ložiska jsem prováděl přes 

ložiskovou kalkulačku společnosti  ZKL Group a.s.. Parametry a základní rozměry jsou 

uvedeny v tabulce č. 12. 

 

statická únosnost ložiska 11,2 kN 

dynamická únosnost ložiska 19,4 kN 

vnitřní průměr ložiska 30 mm 

vnější průměr ložiskového kroužku 62 mm 

největší rozměr příruby 112,5 mm 

hmotnost ložiskové jednotky 0,5 kg 
 

Tab. 12 - parametry ložiskové jednotky[25] 

 

 

Obr. 27 ložisková jednotka FBC 206[25] 

 

Kontrola statické únosnosti ložiska 

Kontrola statické bezpečnosti se provádí při velmi malých otáčkách zatíženého ložiska 

– pod 10 ot/min
-1

, nebo pokud je ložisko po delší dobu zatíženo v klidu, tj. neotáčí se. 

Statická únosnost je dána součinitelem bezpečnosti. 
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Výpočet statické bezpečnosti 

    
   
 
                                                                                                                                              

    
     

     
 

            

Cor – statická únosnost ložiska [kN] 

A – velikost reakce v podpoře A[N] 

 

Podle [4] je minimální hodnota pro klidový stav s klidným chodem bez rázů v rozmezí 

0,8 – 2. Zvolil jsem klidový stav, neboť dopravník dopravuje v cyklech a prodlevy jsou 

dlouhé a navozují tak skutečný klidový stav a zatížení ložiska je statické. 

 

           

            

Ložisko vyhovuje. 

 

Kontrola dynamické únosnosti  

Tato kontrola se provádí, pokud se ložisko otáčí pod zatížením. Důsledkem pohybu 

jsou tělíska zatěžována cyklicky, to vede k opotřebování a pittingu. Tato doba se nazývá 

trvanlivost ložiska, pro zjednodušení se zavedla tzv. základní trvanlivost. 

 

Ekvivalentní dynamické zatížení 

Ložisko je zatěžováno jak radiální silou od reakcí od uložení, tak axiální silou od 

působení tlaku paliva, které je vytlačováno vzhůru. Základní výpočet vychází z únavových 

zkoušek, kde je předpoklad, že zatížení je konstantní a jde o čistě radiální nebo axiální, 

proto musí být tato kombinace zatížení přepočítaná na tzv. ekvivalentní dynamické 

zatížení. Radiální síla označená Fr zastupuje reakci v podpoře A. 

 

                                                                                                                                         

                       

            

Pr – ekvivalentní dynamické zatížení [kN]  

X - koeficient radiálního dynamického zatížení [-],[4]   

Y - koeficient axiálního dynamického zatížení [-],[4]   
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Fr – síla v radiálním směru (Reakce A) [kN] 

Fas – skutečná síla v axiálním směru [kN] 

 

Výpočtoví součinitelé X a Y jsou individuální na typu ložiska. V kalkulačce na 

výpočet ložisek firmy ZKL tyto parametry nejsou známy. Nicméně lze tyto součinitele 

dohledat v strojnických tabulkách [4]. 

 

  
   
  

                                                                                                                                                  

     
    

     
 

             

e - mezní hodnota vztahu Fa/Fr určující hodnotu koeficient X a Y [-] 

 

Základní trvanlivost ložiska v otáčkách 

      
 

  
 
 

                                                                                                                                        

      
    

       
 
 

 

                    

L10 – základní trvanlivost ložiska v otáčkách [ot] 

C – dynamická únosnost ložiska [kN] 

Pr – ekvivalentní dynamické zatížení [kN] 

 

Je – li stroj v klidu, přepočítává se trvanlivost ložiska na hodiny. 

       
 

  
 
 

 
   

    
                                                                                                                        

       
    

       
 
 

 
   

     
 

                 

n – počet otáček šneku za 1 minutu [ot] 
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7. Návrh zásobníku 

 

Obsahem práce je i návrh vhodného zásobníku k plnění šnekového dopravníku. Po 

dohodě s vedoucím práce jsem objem zásobníku navrhl tak, aby byl schopen zásobovat 

šnekový dopravník a hořák po dobu minimálně 24 hodin. Doba 24 hodin platí v případě, že 

šnekový dopravník pojede v cyklickém režimu. V zásobníku je oboustranný šnekový 

podavač sloužící k cyklickým dávkám uhlí do šneku. Tento šnek se šnekem vedoucím do 

hořáku jsou řízeny řídící jednotkou a pracují tak koordinovaně. Šnek je poháněn motorem 

f. Varvel. Pohon a šnekovnici v zásobníku jsem nenavrhoval, ale použil z aplikace od 

firmy.  

 

objem zásobníku 3,25/3250 m
3
/litrů 

hmotnost uhlí v zásobníku 2275 kg 

časová kapacita zásobníku min 24 hodin 

hmotnost plného zásobníku  2987 kg 
 

Tab. 13 - parametry zásobníku[28] 

 

  
Obr. 28 - obrázky zásobníku – vlevo: ISO pohled, vpravo řez s pohledem na výsypné místo[27] 

Zásobník má na horním víku otvor pro plnění. Rozměr otvoru je 750 x 600 mm. 

Předpoklad pro plnění zásobníku je pásovým dopravníkem. Zásobník je svařen z plechů  
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o tloušťce 5 mm. Celý svařenec je připevněn k rámové konstrukci ze čtvercového profilu  

o rozměrech 50 x 50 x 3,2 mm. Na levé boční stěně je servisní poklop o rozměrech 600 x 

610 mm pro montáž a demontáž šnekového podavače a servisní činnost. Zásobník je 

opatřen nožkami, které se pomocí šroubu dají nastavit na danou délku a vyrovnat tak menší 

nerovnosti do 35 mm. Na dně zásobníku je otvor, kterým šnek podává přes přesyp palivo. 

Rozměry otvoru jsou totožné jako u šneku pro dopravu do hořáku, tj. 170 x 130 mm. 

 

Přesyp slouží k předávce paliva mezi šnekovými podavači. Jedná se svařenec o 

tloušťce stěny 3 mm. Je opatřen malým servisním otvorem pro snadnější montáž a 

případné čištění od nánosů. Je to důležitý mezičlen mezi zásobníkem a hořákem. Může být 

opatřen klapkou, která při případném prohoření paliva až k němu se uzavře a zabrání tak 

dalšímu hoření paliva uvnitř soustavy. 

 

Obr. 29- obrázek přepadu ze zásobníku do hořáku[27] 
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8. Bezpečnostní prvky 

 

Díky moderním technologiím můžeme dnes použít senzorická čidla, která měří teplotu, 

nebo použít optická čidla a závory. Ta zabrání škodám na majetku a případně i na zdraví. 

U automatických kotlů se dnes používá několik typů zabezpečení, ta mají chránit 

hlavně zařízení proti poškození plamenem a žárem tam, kde není žádoucí. Situace, kdy se 

plamen rozšíří mimo spalovací prostor, má za následek výpadek elektrické energie. To je 

pojištěno několika způsoby, které teď popíši. Tyto ochranné systémy se mohou 

kombinovat, nebo každý může fungovat sám. 

 

Zálevový systém – V dopravní trase, nejčastěji mezi násypkou a hořákem, se nalézá 

plomba. Ta po zaznamenání zvýšené teploty se roztaví a uvolní průtok vody z kanystru  

a celý systém se zalije vodou. Nebo se jedná o čidlo, které zaznamená překročení teploty  

a dá pokyn řídící jednotce, ta uvolní ventil a do systému se vyplaví voda z nádrže nebo 

kanystru. Tuto ochranu dnes používají v tuzemsku všichni větší výrobci, jmenovitě 

Viadrus a Kovarson. Smyslem zálevového systému je zamezit škodám na zařízení. 

Nicméně tento stav, kdy je nutno celý systém zavodnit, je již extrémní, můžeme říci 

havarijní. 

 

Impuls řídící jednotce – Tento princip ochrany je založen na snímači, který 

zaznamenává úroveň povolené teploty v dopravní trase.  Jakmile je teplota překročena, 

čidlo vydá signál řídící jednotce a ta okamžitě posune palivo šnekem do hořáku. Pokud by 

se jednalo o výpadek proudu, který pohání pohon, bylo by nutno zajistit rezervní zdroj 

energie. 

 

Další typ ochrany se nalézá v zásobníku. V případě zásobníku z této práce by se dala 

použít škrticí klapka přepadu. 

 

Škrticí klapka – Klapka uzavře dopravní trasu, a tím zabrání dalšímu prohořívání 

paliva. Je ovládaná elektronicky. Umístěná bývá v přepadu (přesypu) nebo u výstupu ze 

zásobníku. 
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Závěr 

 

Výsledkem mé diplomové práce je návrh šnekového dopravníku a návrh zásobníku pro 

kotel na spalování uhlí. Před samotným návrhem jsem provedl rešerše na šnekové 

dopravníky a rešerši na automatické kotle na tvorbu tepla, které jsou primárně zásobovány 

palivem pomocí šnekového dopravníku. 

Samotný návrh dopravníku jsem začal měřením vzorku hnědého uhlí s označením 

ořech 2 v laboratořích VŠB – TUO. Výstupem měření je hodnota sypné hmotnosti, vnější 

třecí úhel uhlí x nerezový plech, dále vnější třecí úhel uhlí x litina a nakonec vnitřní třecí 

úhel uhlí. Dále jsem pokračoval návrhem variant plnění šnekovým dopravníkem. Jedná se 

o 4 úvahy plnění a jejich popis. Kapitola je zakončená výběrem optimální varianty a jejím  

odůvodněním výběru. Tuto kapitolu jsem spojil ještě s návrhem tvaru hořáku, vycházel 

jsem ze dvou rozměrů, které jsou u všech variant stejné, a další rozměry již upravoval. 

Zhotovil jsem 3D modely hořáku s vypočítaným objemem každého z nich a následně 

vybral nejoptimálnější. 

V kapitole 5 je proveden výpočet šneku. Jejím výstupem je návrh pohonu Lenze 

MDERAXX071 – 32 o výkonu 0,37 kW.  

V 6. kapitole se zabývám pevnostními výpočty, tj. výpočet reakcí v podporách, 

statická kontrola hřídele, kontrola hřídelových konců, kontrola pera a kontrola ložiska na 

trvanlivost. Následuje kapitola věnována popisu návrhu zásobníku s obrázky modelu. 

Na závěr práce jsem popsal bezpečnostní prvky, které se dnes používají pro zamezení 

škod na majetku. 
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