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Anotace 

Tato práce obsahuje návrh a konstrukční řešení šnekového mísiče pro mísení jílů, vápna, 

cementu a elektrárenských popílků s vodou pro dodávané množství 18 t/hod. Úvodní část 

popisuje problematiku mísení a mísičů při přípravě stavebních hmot. Dále se zabývá návrhem 

a realizací daného zařízení. Ve výpočtové části je uveden výpočet hlavních rozměrů a pohonu 

dle příslušných norem a pevnostní kontrola namáhaných částí mísiče. Výkresová 

dokumentace je vypracována v programu ACad, obsahuje sestavu navrhovaného zařízení a 

podrobné podsestavy důležitých částí šnekového mísiče. 

 

 

Annotation 

This work contains a proposal for construction and workings of a worm mixer of clay, lime, 

cement and fly ash with water for delivery quantity 18 tons per an hour. The introduction 

describes problems of mixing and mixers in the preparation of building materials. It also deals 

with the proposal and realization of this machinery. In the calculation, I have mentioned 

calculation of the main proportions and drive under the relevant norms and self-fortress 

control of the stressed parts of mixer. Drawing documentation is worked into the ACad 

program and contains the configurations of the proposed machinery and detailed subassembly 

of important parts of worm mixer. 

 

Klíčová slova: 

Šnekový mísič, elektrárenský popílek, jíl, návrh, konstrukční řešení. 

 

Key words:  

Worm mixer, fly ash, clay, proposal, structural design 

 

 

 

 



 

 

 

Bibliografická citace 

 

RADOŠ,P. Šnekový mísič kontinuální. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 

strojního inženýrství, 2010. 89 s. Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Prohlášení 

 

Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně, pod vedením vedoucího mé diplomové 

práce pana doc. Ing. Jiřího Maláška, Ph.D. Podkladem mi byly odborné konzultace a 

literatura, kterou jsem uvedl na konci této práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne  ………… 2010       Pavel Radoš 

 

          ………………… 

 



 

 

 

Poděkování 

 

Za obětavou pomoc, cenné připomínky a rady při zpracování diplomové práce bych chtěl 

tímto poděkovat především vedoucímu mé diplomové práce panu doc. Ing. Jiřímu Maláškovi, 

Ph.D. a také za odborné konzultace panu doc. Ing. Miroslavu Škopánovi CSc. Dále bych chtěl 

poděkovat rodičům za podporu při studiu na vysoké škole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obsah 

 

1 Úvod ………………………………………………………………………………..  10 

2 Mísení a mísiče……………………………………………………………………..  11 

 2.1 Všeobecně ……………………………………………………………………. 11

 2.2 Účel a druhy mísení ………………………………………………………….. 11 

 2.3  Účinnost homogenizace ……………………………………………………… 14 

 2.4  Hodnocení míry homogenizace a mísení …………………………………….. 15 

 2.5  Velikost mísiče a doba mísení ……………………………………………….. 16 

 2.6  Dvouhřídelové šnekové mísiče ………………………………………………. 17 

3 Konstrukční provedení mísiče……………………………………………………. 20 

 3.1 Hřídel s mísícím systémem …………………………………………………... 20 

 3.2 Skříň mísiče…………………………………………………………………... 21 

 3.3 Sprcha………………………………………………………………………… 22 

 3.4 Systém spouštění mísiče, ovládání…………………………………………… 23 

4 Výpočet výkonnosti mísiče...……………………………………………………… 24 

 4.1 Výpočet výkonnosti mísiče…………………………………………………… 24 

 4.2 Stanovení předběžných rozměrů mísiče……………………………………… 25 

 4.3 Kontrola dopravovaného množství ………………………………………….. 32 

 4.4 Určení příkonu pro pohon mísiče ……………………………………………. 32 

 4.5 Stanovení některých podmínek funkce mísiče ………………………………. 34 

5 Pohonná jednotka …………………………………………………………………. 37 

 5.1 Elektromotor …………………………………………………………………. 37 

 5.2 Převodovka…………………………………………………………………… 37 

 5.3 Spojka………………………………………………………………………… 39 

 5.4 Motorový spouštěč …………………………………………………………… 40 

6 Systém sprchy mísiče……………………………………………………………… 40 

 6.1 Parametry sprchy……………………………………………………………… 41 

 6.2 Zapojení sprchy na rozvod užitkové vody …………………………………… 41 

 6.3 Zapojení sprchy na externí čerpadlo …………………………………………. 43 

7 Návrh ložisek………………………………………………………………………. 44 

 7.1 Zatížení ložisek ………………………………………………………………. 45 

 7.2 Přední radiálně axiální zatížení ………………………………………………. 46 

 7.3 Koncové radiální ložisko……………………………………………………… 48 

8 Návrh čelního ozubeného převodu……………………………………………. 49 



 

 

 8.1 Výpočet parametrů ozubeného soukolí ………………………………………. 49 

 8.2 Pevnostní výpočet ozubení…………………………………………………… 50 

 8.3 Zatížení ložisek od ozubeného převodu……………………………………… 54 

9 Pevnostní výpočet a kontrola důležitých částí mísiče………………………… 54 

 9.1 Výpočet pera hnacího hřídele………………………………………………… 54 

 9.2 Výpočet lopatkového hřídele ………………………………………………… 57 

 9.3 Výpočet hřídelové lopatky …………………………………………………… 65 

10 Montáž mísícího stroje, údržba………………………………………………… 72 

11 Závěr…..………………………………………………………………………… 73 

12 Seznam použitých symbolů ……………………………………………………. 74 

13 Seznam použité literatury……………………………………………………… 81 

14 Seznam výkresové dokumentace ……………………………………………… 83 

15 Přílohy…………………………………………………………………………… 84 

 

    

 

  

 

  

 



 ÚADI VUT FSI v Brně Diplomová práce Bc. Pavel Radoš 

 

~ 10 ~ 

 

1. Úvod 
 

Při výrobě a vlastním návrhu stavebních materiálů a hmot, používaných převážně ve 

stavebnictví, zpracováváme různé druhy surovin, potřebných pro celek tak, aby byly 

směšovány v určitém poměru. Při dnešních nárocích na tyto hmoty je kladen důraz nejen na 

vlastní složení a kvalitu jednotlivých komponentů (vedou k vysoké životnosti a dobrým 

mechanickým a fyzikálním vlastnostem), ale také na kvalitní technologii jejich zpracování. 

Základem těchto požadavků je co nejdokonaleji promísit jednotlivé suroviny v jediný celek. 

Vzniklé směsi (hmoty) jsou poté používány k výrobě materiálů a výrobků. 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukčním řešením dvouhřídelového 

šnekového mísiče pro mísení zadaných komponent v daných poměrech. Některé problémy a 

výpočty v této práci jsou řešeny jen orientačně, přesnějších výsledků by se dosáhlo až 

v průběhu zkušebního provozu, kdy se teprve mohou stanovit hodnoty pro optimální 

vlastnosti hlavních částí tohoto stroje (např.: účinek mísení a homogenizace, celkovou 

účinnost mísení, přesné nastavení úhlu lopatek, apod.).  
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2. Mísení a mísiče 

 
2.1 Všeobecně 

 
Proces mísení spočívá v intenzivním promíchávání jednotlivých surovin a dále pak v 

promíchávání samotných částic materiálu uvnitř celého objemu. Jak již bylo zmíněno, tak 

dokonalé promísení surovin je jedním z hlavních bodů pro kvalitu finálního výrobku. Jde 

však také nejen o dokonalé vytvoření směsi, co se týče její homogenity z použitých surovin, 

ale také při zpracovávání např. plastické hmoty (směsi) s určitou vlhkostí, je žádoucí, aby 

jejím mísením docházelo k rovnoměrnému prostupu vlhkosti opět v celém objemu. Proces 

mísení je však z části vykonáván již v některých technologických procesech, např. 

rozemíláním v mlýnech, dopravou šnekovými dopravníky apod. Při těchto procesech však 

nedochází k dokonalému promísení a ve většině případů je třeba provádět mísení ve 

speciálních mísičích.  

 
2.2 Účel a druhy mísení  
 

Účelem mísení je získat z jednotlivých složek homogenní směs. Při návrhu technologií 

pro mísení a dopravu partikulárních látek je nezbytné počítat s tzv. segregačními účinky, které 

mohou mísení zcela znehodnotit. Tento nežádoucí proces může probíhat současně v jednom 

zařízení nebo v následující operaci po promísení ( např. doprava). Mísit lze látky stejných 

nebo různých stavů, např. tvrdé suroviny s tvrdými, tekuté s tekutými, tvrdé s tekutými, zrnité 

s plastickými, apod. K tomuto se využívá různých zařízení, která mohou pracovat rozdílnými 

způsoby, lišící se jednak uspořádáním míchacích systémů, jednak vlastnostmi látek, které jsou 

míseny a samotným požadavkem výsledného produktu. Nelze tedy formulovat pro všechny 

případy universální zásady, pro řešení procesu mísení, je možno jen uvést některé 

charakteristiky mající obecnou platnost. 

 

Hlavním účelem procesu mísení je: 

• Rovnoměrné a dokonalé promísení dvou nebo více komponent 

• Získání vhodného povrchu reagujících látek 

• Změna fyzikálního stavu látky – rozpojení, rekrystalizace apod. 

• Zrychlení chemických reakcí 

• Získání suspenzí, plastických směsí, sypkých a zrnitých směsí apod. 
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Rozeznáváme mísení: 

• tekutých směsí 

• suchých práškovitých a zrnitých materiálů 

• hrubozrnných disperzí 

 

Míchání můžeme dále rozdělit podle účinků na směs na samospádové, neboli gravitační, 

nucené a desintegrační (aktivační). 

 

2.2.1 Samospádové míchání 

 

 Nejčastěji je používáno pro míchání betonových směsí a malt. Provádí se v otáčivých 

bubnech (obr.2.1), kde jsou složky (jednotlivé komponenty) vynášeny pomocí lopatek do 

určité výšky a poté vlivem otáčivého pohybu a působením gravitační síly padají zpět na dno 

bubnu, čímž dochází k promíchávání. Při míchání směsí plastických, či jemnozrnných (u 

kterých je soudržnost větší než hybnost dodaná největším zrnům) dochází pouze 

k plastickému převalování směsi. 

 

                                        
Obr.2.1:  Princip samospádového mísení 

 

2.2.2 Nucené míchání (s nuceným pohybem směsi) 
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• Cyklické – používají se tzv. rotorové míchačky, které pracují na principu 

otáčejících se různě natočených lopatek na různých poloměrech se zvýšenými 

rychlostmi (efektivní při přípravě hustých betonových směsí). 

Do této kategorie spadají také míchačky tzv. turbulentní vysokootáčkové, 

které mísí komponenty pomocí vysokootáčkového rotoru s lopatkami, který 

vytváří intenzivní proudění směsi v nehybné nádobě (výhodou je výroba 

homogenní směsi za krátkou dobu). V dnešní době se však stále více od 

cyklicky pracujících míchaček upouští. 

 

• Kontinuální – neboli míchání s nepřetržitou činností (plynulým provozem) se 

užívá v širokém uplatnění pro výrobu betonových směsí, malt apod. Kvalita 

tohoto typu mísení závisí především na době míchání. Velmi často se používají 

dvouhřídelové horizontální mísiče, sestávající se z násypky a žlabu, ve kterém 

se otáčejí proti sobě dva hřídele s upevněnými lopatkami, pomocí kterých je 

směs mísena a zároveň posouvána žlabem k výsypu (obr.2.2). 

                        

 

Obr.2.2:  Horizontální míchačka  

 

2.2.3 Desintegrační míchání (aktivační) 

 

• Přímé – znamená mísení všech složek dohromady, např. vibromíchání, kde 

dochází k mísení za současného vibrování (při kmitočtu 25 až 50 Hz a 

amplitudou kolem 3 až 5 mm). Přispívá ke ztekucení betonové směsi. 

Z důvodu hrozícího zatuhnutí směsi je podmínkou nepřerušovaný účinek 

vibrace až do fáze plnění forem. Zdrojem vibrací bývá buď těleso míchačky, 

nebo její lopatky, nebo obojí.  

• Desintegrační předmíchávání (mělnění) 
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Provádí se v cementářských mlýnech (mletím za mokra je desintegrační 

výsledek až 25 - násobný oproti mletí za sucha) nebo pomocí tzv. 

samospádové míchačky s hrubým kamenivem, kde tyto kameny slouží jako 

koule mlýna a svým převalováním mělní zrna jednotlivých složek. 

 

Podle způsobu míchání rozdělujeme mísiče pro mísení materiálů: 

 

 1/ Zrnitých až práškovitých 

- mísení je uskutečňováno za sucha, nebo se po částečném promísení 

přidává voda nebo jiné tekuté látky a výsledné domísení se provádí 

ve zvlhčeném stavu. 

2/ Plastických keramických 

- nejčastěji ve vlhkém stavu, je možné jako u předchozího použít 

možnosti dovlhčení na požadovanou hodnotu, příp. propařování. 

3/ Tekutých směsí 

- provádí se přebytkem vody, malé částice materiálu se ve vodě 

rozptýlí a vzniká surovinový kal. 

 

Rozdělení a druhy mísících zařízení je nespočetná řada, především jsou rozhodující 

požadavky kladené na konečný výrobek. Podle této skutečnosti se dále vybírá specifický druh 

mísiče pro dané použití. 

 

2.3 Účinnost homogenizace 
 

 Mezi hlavní parametry, které posuzují mísení je účinnost, jenž poukazuje na stupeň 

promísení a rovnoměrnost rozložení veškerých mísených komponent. Hodnotu účinnosti lze 

nejpřesněji dosáhnout odebíráním vzorků, a to z různých částí mísiče a časových intervalů u 

výstupu mísicího stroje. V odebraných vzorcích se zjišťuje pro každý krok obsah jednotlivých 

částic druhů látek a tomu odpovídá procento mísení x�, dle vztahu (2.1). 

 

x� �  ����  .100 �% (2.1) 

 

Vztahy pro výpočet účinnosti mísení jsou použity z [1], str. 161,162. 

Kde: 

 V�   - objem dané látky rozložené v určitém objemu vzorku  [m�] 
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V�   - celkový objem téže pozorované látky dávkované do mísícího stroje 

 

Účinnost mísení dané látky je: 

 

η� �  ��� ������ …..����    �% (2.2) 

 x�, x�, … . . x�  - procenta mísení určené látky u jednotlivých vzorků n                     - počet odebíraných vzorků 

 

Obdobně se stanoví jednotlivé účinnosti η�, η�, … . η� u ostatních složek výsledné směsi a 

dosadí se do vztahu (2.3) pro určení celkové účinnosti mísení. 

 

η� �  ������ ……��� �    �%  (2.3) 

 

Kde: η�, η�, … . η�   - účinnosti mísení daných látek dávkovaných do mísícího stroje m                     - počet druhů látek ve sledované výsledné směsi 

 

Stanovená účinnost je pouze orientační, jelikož i při nerovnoměrnosti rozložení 

míchaných látek můžeme dostat stejnou účinnost mísení. Proto je nutné posuzovat i výsledky 

jednotlivých dílčích účinností. 

Mísením dochází k homogenizaci míchaných látek. Záleží tedy na velikosti míseného 

objemu, tím rozeznáváme mísení: 

• velkých objemů směsí, kde nenastává značnější obnovování a vytváření nových 

povrchů 

• malých objemů směsí, při kterých nastává vlivem malých střihových napětí vytváření 

nových povrchů 

• malých i velkých objemů v kapalném stavu 

 

2.4 Hodnocení míry homogenizace a mísení 

 Doposud nebyla stanovena žádná veličina, která by jednoznačně  popisovala účinky 

mísení. Vychází se ze zvoleného středního stavu látky. Měřítkem promísení je součet všech 

odchylek od tohoto středního stavu látky, neboli matematicky vyjádřeno statistickým pojmem 

střední kvadratické odchylky nebo rozptylu definovaný vztahem (2.4). 

s!� � ��  . ∑ #x$ % x&'��$(�   (2.4) 
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Kde  )  je výběrová směrodatná odchylka, n je proměnná počtu hodnot měření, x$ představuje 

i - tý člen a  x& je výběrový aritmetický průměr odchylek. 

K přesnějšímu určení účinku homogenity a mísení se užívá tzv. variační koeficient v! 

vyjádřený jako: 

v! � +,�&  .100  �% (2.5) 

  Tedy pro stanovení výsledné hodnoty míry homogenizace a mísení je třeba provést 

více měření pomocí jednotlivých odebraných vzorců a určit rozptyl, směrodatnou odchylku a 

variační koeficient.  

2.5 Velikost mísiče a doba mísení 

 Vyhodnocení parametrů pro optimální dobu mísení a velikost mísícího stroje se 

provádí zkušebním měřením pomocí dávkování jednotlivých komponent do mísícího zařízení 

a v přesných časových intervalech se odebírají vzorky, u kterých se stanovuje kvalita 

promísení. V okamžiku kdy odebírané vzorky obsahují požadované složení látek a mají 

všechny přibližně konstantní průběh těchto hodnot, lze stanovit potřebnou dobu mísení 

(obr.2.3). Velikost a tedy objem mísiče lze pak stanovit pomocí této doby (s přihlédnutím 

požadované výkonnosti) a navrhnout počet mísičů pro požadovaný výkon za daný čas.  

                  

Obr.2.3: Vyhodnocení potřebné doby mísení 

 Při stanovení parametrů týkajících se velikosti mísícího zařízení a doby, která je 

potřebná pro potřebné promísení a homogenizaci materiálu nelze opět, jak již bylo výše 

uvedeno, vzhledem k rozdílným způsobům druhů mísení a mísících strojů vycházet 
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z jednotného postupu ani pro určení výkonnosti, ani pro určení příkonu. Tato práce se bude 

dále zabývat dvouhřídelovým horizontálním šnekovým mísičem. 

 

2.6 Dvouhřídelové šnekové mísiče 

 Tyto mísiče mají široké uplatnění, převážně ve stavebním průmyslu při výrobě malt a 

betonových směsí, k promíchávání hlín, jílů při současném dávkování přísad. Nejčastěji jsou 

tyto mísiče používané jako horizontální. Mísená směs prochází žlabem, ve kterém ji zároveň 

mísí a zároveň posunují lopatky dvou rovnoběžných, otáčejících se hřídelů. Tyto lopatky jsou 

nastaveny pod různými úhly, kterými se řídí rychlost toku mísené směsi žlabem od násypky 

k výstupnímu otvoru. V některé části mísiče můžou být úhly lopatek nastaveny jako 

negativní, to vyvolává střetávání proudů, které má za následek vznik míst s intenzivnějším 

promícháváním a dále způsobuje celkové zmenšení axiální rychlosti směsi mísičem.  

 Příklad možného provedení dvouhřídelového šnekového mísiče s lopatkami je na 

obr.2.4. Zdroj obrázku: firma HAS CZ a.s. [I-9] 

                                      

Obr.2.4: Dvouhřídelový šnekový mísič s lopatkami 

 Základními parametry šnekových mísičů je šířka koryta B, pomocným parametrem 

pak délka koryta L. Jako základní parametr se též uvádí i vnější průměr opisovaný mísícími 

lopatkami D. (viz obr.2.5). 
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Obr.2.5: Schéma dvouhřídelového šnekového mísiče 

 Kvalitu míchání také ovlivňuje smysl otáčení lopatkových hřídelů, tento smysl může 

být stejnosměrný nebo protisměrný (obr.2.6). Pro dokonalé mísení a zároveň posuv materiálu 

žlabem je výhodnější použití protisměrného smyslu, odspodu nahoru. V horní oblasti tak 

dochází k většímu promísení důsledkem nadhozu a kypření míseného materiálu. 

 

 
Obr.2.6: Smysl otáčení hřídelů 

 Jakost mísení ovlivňují především následující činitelé: 

� frekvence otáčení hřídelů. Optimální obvodové rychlosti pro mísení při obvyklých 

průměrech opisovaných lopatkami bývají v rozmezí 0,5 % 1,2 m. s/�. Otáčky při 

těchto parametrech bývají okolo 25 % 40 za minutu. Nejsou zatím odvozeny žádné 

vztahy pro přesné určení otáček, vychází se proto ze zkušeností z provozu. 

 

� počet lopatek na jedno stoupání a jejich sklon. Lopatky jsou nastaveny pod určitým 

úhlem, ten se pohybuje v rozmezí 5° až 35°. S větším sklonem lopatek vzrůstá 

stoupání, současně vzrůstá výkonnost, avšak klesá jakost mísení a obráceně. Lopatky 
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mohou být na hřídeli připevněny bez možnosti regulace sklonu úhlu lopatek např. 

svarem (obr.2.7), nebo pomocí šroubového spoje – možnost přestavení úhlu lopatek. 

 

� délka mísiče. S větší délkou mísiče se zvyšuje jakost mísení. 

                  

Obr.2.7: Lopatkové hřídele mísiče 

Hlavními částmi horizontálního dvouhřídelového šnekového mísiče jsou: 

• Žlab 

• 2 hřídele vybavené mísícími lopatkami 

• Přední a zadní uložení lopatkových hřídelů 

• Pohon 

• systém sprchy (pouze v případě nutnosti kropení směsi) 

Jednotlivými částmi se tato práce bude zabývat dále. 

Zdroj literatury v kap.2: [1], [2]. 
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3. Konstrukční provedení hlavních komponent mísiče 

 

3.1   Hřídel s mísícím systémem 

 Lopatkové hřídele jsou v mísiči dva, s protisměrným otáčením zespoda nahoru. Jsou 

vyrobeny z oceli třídy 11 600. Hnací hřídel je spojen s pohonem pružnou spojkou a pomocí 

ozubeného převodu pohání druhý (hnaný) lopatkový hřídel. Na obou hřídelích jsou v přední 

části tedy umístěna ozubená kola a na koncích hřídelů ložiska s těsněním. Hřídel se pohybuje 

ve vlhkém a abrazivním prostředí, je proto dimenzován s vyšší bezpečností. 

      
Obr.3.1: Hřídel s mísícím systémem 

Nastavení lopatek je vzhledem k ose 30° (obr.3.1), nastavení je možné měnit. Materiál mísící 

plochy lopatky a úchytu je 11 523. Úchyt je k mísící ploše lopatky přivařen a na hřídel 

připevněn svěrným kuželovým spojem se normalizovanou kuželovitostí 1:10 a opatřeným 

maticí, brání tak možnému pootočení při provozu (obr.3.2). Lopatka je jednoduše 

vyměnitelná. 
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Obr.3.2: Uchycení lopatky 

  

3.2   Skříň mísiče 

 Skříň je hlavní nosnou částí mísiče. Namáhání skříně je minimální, proto je použit 

plech o tloušťce 5 mm a materiál 11 523. Koryto je rozděleno v délce na dvě části, tyto části 

jsou pak přišroubovány k přednímu a zadnímu čelu. Sestavení celku koryta je částečně 

pomocí šroubových spojů a částečně svařované. V přední části mísiče je připevněna násypka 

a sprcha (kap.11.4) a v zadní části výsypka pro výpad materiálu. Ke spodní části žlabu je 

přivařen podstavec, na kterém jsou nohy mísiče pro upevnění mísícího stroje k podlaze.  

 
Obr.11.3: Excentricita lopatkových hřídelů 
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 Oba lopatkové hřídele uloženy vzhledem ke žlabu excentricky, předchází se tak 

možnému klínování drobných částic (viz kap.4.5). Velikost excentricity je pro každou hřídel e2 � 3 mm (obr.3.3).  

                
Obr. 11.4: Schéma skříně mísiče 

 Vrchní víko mísiče je dělené, tedy při potřebné výměně lopatky, či údržbě není nutné 

demontáž celého vrchního krytu. V horní přední části víka je též umístěn systém sprchy pro 

kropení míseného materiálu (kap.11.3). 

 3.3   Sprcha mísiče 

 Pro požadovanou vlhkost je nutné, aby do žlabu mísiče byla přiváděna voda. Mísič je 

opatřen systémem sprchy. Sprcha je svařena z plechu a opatřena otvory pro průchod vody a 

otvory pro uchycení na víko mísiče. V horním víku mísiče je vyříznut otvor pro průchod 

vody ze sprchy do mísícího prostoru. Při montáži je nutné na vstup sprchy našroubovat 

potřebné komponenty zajišťující nastavený průtok (kap.6).  

 Konstrukční provedení je znázorněno na obr.11.5. 

   
Obr.11.5: Schéma sprchy mísiče 
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Přesné provedení je ve výkresové dokumentaci této práce. 

 

3.4   Systém spouštění mísiče, ovládání 

 Ovládání mísiče je pomocí 3 spínačů (viz obr. 3.1): 

1. – motorový spouštěč – zajišťuje zapínání a vypínání elektromotoru, obsluha 

mísiče jej vždy zapíná jako první a vypíná jako poslední. Pokud to není nezbytně 

nutné, tak se nedoporučuje zastavovat mísič při plném naložení, tedy vždy před 

vypnutím pohonu je nutné vypnout dávkování a mísič nejprve vyprázdnit. 

 

2. – spínač pro systém sprchy – obsluha spolu se spínačem pro dávkování materiálu 

tento spínač spíná až po spuštění elektromotoru (při použití čerpadla pro dodávku 

vody ovládá spínač i toto čerpadlo). Tyto dva spínače jsou voleny nezávisle na 

sobě z důvodu možnosti puštění vody pro výplach zbytků po mísení. (pro důkladné 

vymytí mísícího prostoru jsou v horní části krytu umístěny poklopy). 

 

3. – spínač pro dávkování materiálu pro mísení – obsluha spouští tento spínač 

vždy až po zapnutí motoru. Po vypnutí tohoto spínače je nutné počkat, než dojde 

k úplnému vyprázdnění mísícího prostoru mísiče a poté teprve vypnout 

elektromotor. 

 

Obr.3.1: Schéma ovládání mísícího stroje 
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4. Výpočet parametrů šnekového mísiče 

 

Zadané parametry: 

Výkonnost mísiče     Q� � 5 kg. s/� 

Mísený materiál:  

Elektrárenský popílek   40%   (ρ7 � 600 kg. m/�) 

Cihlářský jíl    40%   (ρ9 � 1850 kg. m/�) 

Cement    5%     (ρ� � 1200 kg. m/�) 

Vápno     5%     (ρ; � 1280 kg. m/�) 

Voda     10%   (ρ2 � 1000 kg. m/�) 

Výpočet je prováděn pro šnekový dvouhřídelový kontinuální mísič. 

 

4.1  Výpočet výkonnosti mísiče 

Hustota vlhčené směsi: 

ρ+ � ρ7. %p > ρ9. %j > ρ�. %c > ρ;. %v > ρ2. %h  �kg. m/�   #4.1) 

Vztah (4.1) je obecná rovnice pro výpočet hustoty směsi o více složek materiálů. Musí platit: 

%p + %j + %c + %v + %h = 100% 

Procentuální obsah ve směsi: 

%p…….elektrárenský popílek [%] 

%j……..jíl    [%] 

%c…….cement   [%] 

%v…….vápno   [%] 

%h…….voda    [%] 

ρ+ � 600.0,4 > 1850.0,4 > 1200.0,05 > 1280.0,05 > 1000.0,1 

BC � DEFG HI. J/K 

Pro určení objemové výkonnosti mísiče Q;, vycházím ze zadané hmotnostní výkonnosti Q� � 5 kg. s/�. 

Objemová výkonnost: 
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Q; � �LMM.N�OP � �LMM.Q��MR � DG, ST JK. UVW/D      (4.2) 

 

4.2  Stanovení předběžných rozměrů mísiče 

 
4.2.1  Předběžný výpočet průměru opisovaného lopatkami 

 Pro výpočet základních rozměrů mísiče je potřebné stanovit některé výchozí 

parametry. Tyto parametry volím na základě optimálních hodnot uvedených v [1] a [2]. 

 Kvalita mísení závisí mimo jiné také na frekvenci otáčení hřídelů. S větší frekvencí 

prochází žlabem materiál rychleji při zhoršené jakosti mísení. Dle [2] str.171 je obvyklé 

rozmezí otáček n� � #20 % 50' za minutu, při obvodových rychlostech opisovaných 

lopatkami v rozmezí vXY � #0,5 % 1,2' m. s/�. 

Volím otáčky hřídele n� � 46 ot. min/� � 0,767 ot. s/�. 

Obvodová rychlost tedy bude: 

vXY � R_. ω    [m. s/�]      (4.3) vXY � 2. π. R_. n� � π. D_. n� 

Předběžný (orientační) minimální průměr opisovaný lopatkami D_ potřebný k dopravě směsi 

v požadovaném množství určím ze vztahu dle [3] str.208: 

Q; � 3600. π. cd�
R . s. ψ. n�. c2 [m�. hod/�]      (4.4) 

Součinitel optimálního zaplnění ψ volím z [2] str.171, ψ � 0,45  

Korekční součinitel c2 volím z [3] str.209, pro nulový úhel sklonu žlabu odpovídá c2 � 1. 

Předběžné stoupání volím  s = 255 mm. 

Úpravou vztahu (4.4) dostaneme: 

D_ � g R.hi�LMM.j.+.k.��.�l   [m]       (4.5) 

D_ � m 4.14,953600. π. 0,255.0,45.0,767.1 

op � F, EGT J 
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Volím předběžný průměr opisovaný lopatkami op � KFF JJ #R_ � 150 mm' a průměr 

lopatkového hřídele WU � qF JJ. 

 

Dosazením D_ do vztahu (4.3) vypočteme obvodovou rychlost lopatek: 

vXY � π. 0,767.0,3 rVs � F, tEK J. C/D 

 

Úhel stoupání šnekovice, (viz obr.4.1): 

β � arctg +�.j.xd [°] (4.6) 

β � arctg 0,2552. π. 0,15 

y � DT°{´ 

                               
Obr.4.1: Stoupání šnekovice 

4.2.2  Výpočet osové rychlosti toku materiálu 

vX+ � k;. k7. vXY. tgβ  [m. s/�] (4.7) 

Vztah je použit z [1] str.174, Součinitel vracení se směsi volím k; � 0,75. 

Koeficient přerušení povrchu šnekovice k7 vyjadřuje závislost přerušení plochy lopatek k 

ploše nepřerušené šnekovice na jednom hřídeli (obr.4.2). Závislost ploch lze zaměnit za 

závislost šířky lopatky na šroubovici k její délce:  

k7 � Y.}.�X+~.�X+�j.cd      [-] (4.8) 
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Obr.4.2: Závislost šířky lopatky na šroubovici k její délce 

Šířku lopatky b volím 85 mm. 

Počet lopatek připadající na jedno stoupání volím z = 4.  

 α – úhel mezi rovinou lopatky a osou hřídele [°], dle [2] str.170 je obvyklé nastavení úhlu 

lopatek 5° - 35°. Volím α = 30°. 

 γ – úhel naklonění lopatky k šroubové ploše [°], z obr.4.2 se vypočte jako:  

γ � 90° % α % β      [°] (4.9) γ � 90° % 30° % 15° � � GT° 

 

k7 � 0,085.4. cos45°. cos15°8�
π. 0,3  

H� � F, EGt 

 

Dosazení hodnot do vztahu (4.7): 

vX+ � 0,75 . 0,247 .0,723. tg 15°8´ 
rVC � F, FKq J. C/D 
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4.2.3  Výpočet skutečného průměru opisovaného lopatkami 

Skutečná plocha toku materiálu SM se určí ze vztahu (4.10), pro výpočet výkonnosti mísiče: 

Q; � 3600. SM. vX+ [m�. hod/�] (4.10) 

SM � N�LMM.;�P    [m�] (4.11) 

�M � 14,953600 .0,0316 

�F � F, DDT JE 

 Tato plocha odpovídá ploše toku materiálu při úplném zaplnění žlabu, není zde však 

zohledněno přiblížení os lopatkových hřídelů. Skutečná plocha mísiče bude vlivem těchto 

podmínek větší (viz obr.4.3) 

                
Obr.4.3: Změna průřezu žlabu vlivem plnění a přiblížení os 

 

 4.2.3.1   Zohlednění zaplnění žlabu: 

SM� � ��!�   [m�] (4.12) 
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SM� � 0,1150,6  

�FD � F, DSD JE 

4.2.3.2   Zohlednění přiblížení os lopatkových hřídelů 

 Vlivem posunu os lopatkových hřídelů z původní osové vzdálenosti aM na a� dojde ke 

zmenšení průtočné plochy SM�.  přičemž: 

aM� � 0,75. aM  [m] (4.13) 

 Je nutné s tímto problémem počítat a ke skutečné ploše průřezu žlabu S+!�� tento 

rozdíl přičíst.  

                           
Obr.4.4: Kruhová úseč 

Z (obr.4.4) platí pro libovolné dva kruhy: 

S; � ��.�,��    [m�] (4.14) 

S� � r!�. sin ��� . cos ��� � �,�� . sinα;  [m�] (4.15) 

Při přiblížení os lopatkových hřídelů o #0,75. aM' je středový úhel: 

α; � 82° � 1,43 rad   [°] (4.16) 

Obsah plochy useče obou kruhů: 

S� � 2. #S; % S�'   [m�] (4.17) 

S� � 2. ��,�� . #α; % sinα;'�     
S� � 2. ���

� . #1,43 % sin 82°'�     
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�� � F, GGF JE 

S;…….obsah kruhové výseče S�……..obsah rovnoramenného trojúhelníka kruhové výseče 

Obsah plochy obou kruhů: 

S! � 2. π. r!�  [m�] (4.18) 

S! � 2. π. 1� 

�H � q, E{ JE 

Procentuální poměr zmenšení průřezů x2 při daném přiblížení hřídelů je: 

x2 � ���, . 100%  [%] (4.19) 

x2 � 0,4406,28 . 100% 

�U � t% 

Skutečná plocha průřezu mísiče potřebná pro daný tok materiálu na jeden lopatkový hřídel je: 

S+!�� � � ���.#��M,M�.!�'�   [m�] (4.20) 

S+!�� � � 0,191 . #1 > 0,07.0,6'2  

�CH�� D � F, FSS JE 

(skutečná plocha  připadající na oba lopatkové hřídele je dvojnásobná, tedy:  S+!�� � 0,198 m�). 

Výpočet skutečného průměru opisovaného lopatkami: 

D_ � gR.�P,�� ��j.�l��    [m] (4.21) 

D_ � m4.0,099 > π. 0,06�
�  

op � F, KqE J 
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Pro dané dopravované množství volím průměr o � KqE JJ. 

4.2.4  Stanovení délky mísiče 

 Kvalita mísení závisí především na době mísení, tedy na době průchodu mísené směsi 

mísičem. Tuto dobu lze ovlivňovat např. změnou otáček lopatkových hřídelů, použitím 

lopatek o různé šířce, zvětšením průtočného průřezu, atd. V této práci je pro případnou 

potřebnou regulaci výkonnosti a tedy i doby průchodu směsi pro kvalitnější promísení 

uvažováno přestavení úhlu naklonění lopatek α vzhledem k ose hřídele. 

Čas průchodu materiálu t� � 81s  vyhovuje požadavkům pro dobré promísení směsi a úhlu 

lopatek α � 30°. 

L � vX+. t�   [m] (4.22) 

L � 0,036 .81 

L � 2,916 m 

Volím účinnou délku koryta mísiče p � E, SE J. 
 

4.2.5  Počet lopatek mísiče: 

Na jednom hřídeli je počet stoupání p+: 

p+ � _+ [-] (4.23) 

p+ � 2,920,292 

�C � DF 

Počet lopatek jednoho hřídele p_� je: 

p_� � z. p+ [-] (4.24) 

p_� � 4 .10 

�pD � GF 

z……počet lopatek na jedno stoupání    [-] 

(celkový počet lopatek mísiče je tedy: p_ � 80). 
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4.2.4  Zpětný dopočet parametrů: 

Stoupání šnekovnice s: 

s � 0,807. D_ [mm] (4.25) 

s � 0,807 .362 

C � ESE JJ 

Obvodová rychlost lopatek vXY: 

vXY � π. D_. n�  [m. s/�] (4.26) 

vXY � π. 0,362 .0,767 

rVs � F, {tS J. C/D 

 

4.3  Kontrola dopravovaného množství 

Q;+ � 3600. S+!��. vX+. k�         [m�. h/�] (4.27) 

Q;+ � 3600 . 0,198 . 0,036 .0,6 

�rC � DT, KS JK. U/D �  DG, ST JK. U/D   

Q;+ � Q; 

Skutečné dopravované množství Q;+je dostatečné, spočtené hodnoty vyhovují. 

 

4.4  Určení příkonu pro pohon mísiče 

Vztahy jsou použity z [1], str.174, 175. 

4.4.1  Potřebný kroutící moment pro otáčení lopatek: 

Elementární síla odporu při pohybu lopatky (obr.4.5), která působí ve středu plošky dS 

lopatky: 

dF � k�. dS � k�. b. cosα . dr   [N] (4.28) 
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Obr.4.5: Elementární síla při pohybu lopatky 

Kroutící moment potřebný pro otáčení jedné lopatky: 

M!� � k�. b. cosα ¤ r. dr����     [N.m] (4.29) 

M!� � k�. b. cosα . #r�� % r��'2  

M!� � 15000 .0,085 . cos 30° . #0,181� % 0,098�'2  

¥HD � DE, G{T ¦. J 

k�……..součinitel měrného odporu řezání, volím k� � 15000 r�, r�….vnitřní a vnější poloměr lopatky (obr.4.6)      [m] 

Pro celkový počet lopatek p_ je potřebný kroutící moment: 

M!M � M!�. p_. k�   [N.m] (4.30) 

M!M � 12,485 .80 .0,6 

¥HF � TSS, E{ ¦. J 

(kroutící moment na jednom lopatkovém hřídeli je tedy M!M� � 299,64 N. m). 

4.4.2  Výpočet příkonu pro otáčení hřídele: 

PX � M!M. ω � M!M. 2. π. n�   [W] (4.31) 

PX � 599,28 .2 . π .0,767 



 ÚADI VUT FSI v Brně Diplomová práce Bc. Pavel Radoš 

 

~ 34 ~ 

 

PX � 2 887 W � E, {{t Hª 

4.4.3  Výpočet příkonu pro posuv materiálu: 

P7 � µ.N�P.OP._.¬�,L.�M�         [W] (4.32) 

P7 � 3 .15,39 .1204 .2,92 .9,813,6. 10�  

P7 � 441 W � F, GGD Hª 

µ……..koeficient odporu proti pohybu, dle [4], str.182 volím µ=3. 

4.4.4  Příkon pro pohon mísiče: 

Při volbě motoru musíme počítat s možným přetížením mísiče, tj. přetížení vzniklé při 

případném přehlcení materiálem a tím překročení hodnoty požadovaného výkonu, nebo 

přetížení vzniklé při zastavení mísiče při plném naložení materiálem a následném rozběhu. 

V takovémto případě rozběhu např. naloženého mísiče vzniká tzv. záběrný moment, který je 

nutno překonat. Dle [3] str.210 je to o cca 20% vypočteného výkonu P, tedy: 

P � PX > P7®. 1,2 [kW] (4.33) 

P � #2,887 > 0,441'. 1,2 

¯ � K, SSK Hª 

V kapitole 5. je na základě tohoto vypočteného příkonu volena pohonná jednotka. 

 

4.5  Stanovení některých podmínek funkce mísiče 

 Provozem mísiče může docházet k zaklínování a jemnému drcení minerálních částic 

materiálu. K tomuto stavu může docházet mezi povrchem mísících lopatek a válcovou částí 

koryta míchače a v klínovitém prostoru daném boční stěnou koryta a vnějším okrajem 

lopatek. Tomuto zaklínování je možno předejít vhodnou úpravou lopatek. 

(Vztahy pro výpočet použity z [1], str.172, 173). 
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Obr.4.6: Rovnováha sil působících na částici 

 

Úhel zachycení α�, pod kterým je tvrdá částice zachycena a přemisťuje se po povrchu pláště, 

stanovíme takto: 

α� � arctggx�Y´.+$�� .�X+�x/Y´.+$�� .�X+�    [°] (4.33) 

R…….. poloměr válcové části koryta   [m] b´……..vzdálenost částice od geometrického poloměru lopatky [m] 

α……. úhel sklonu lopatky   [°] 

Z výrazu (4.33) vyplývá, že maximální úhel zachycení α� bude, pokud b´ � 0 , tedy: 

α� � arctggxx � arctg1    [°] (4.34) 

°K � GT° 

Stanovení podmínky pro klínování částice mezi lopatkou a válcovou částí koryta lze 

určit z rovnováhy sil působících na částici, dle obr.4.6. 

%2. F±. sin ��� > 2. f. F±. cos ��� > F � 0   (4.35) 

f………součinitel tření částic o lopatku i koryto, (vyjadřuje se též tangentou úhlu tření). 
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f = 0,45 F±…….normálová síla, která vtlačuje částici mezi lopatku a plášť koryta  [N] 

F……..síla působící na částici ze strany mísené hmoty.   [N] 

Dosazením do vztahu (4.35) a jeho úpravou dostaneme: 

α� ³ 2. ´ > 2. arcsin µ ¶�.¶· . cosφ¹      [°] (4.36) 

Kde: 

´…….úhel tření mezi materiálem a korytem lopatky  [°] 

´ � arctg f [°] (4.37) 

´ � arctg 0,45 

º � EG, EE{° 

 Působení síly F, která je potřebná pro zaklínování je malé a může ho proto zanedbat, F 

= 0. Bude tedy platit: 

α� ³ 2. ´ 

45° ³ 2. ´ 

45° ³ 2 .24,228° » podmínka vyhovuje. 

 Z výpočtu vyplívá velikost úhlu zachycení a současně také podmínka, že pokud je úhel 

zachycení menší než dvojnásobek třecího úhlu, nedojde k zaklínování částice. 

 Na zaklínování má však také vliv mezera mezi povrchem válcové části koryta mísiče a 

vnějším okrajem lopatky ∆R. Pro zaklínování minerální částice o průměru d� platí: 

d� ¼ � .½x���X+��    [mm] (4.38) 

Jestliže předpokládáme jako doposud že F = 0, potom lze napsat: 

ΔR. #f � > 1'  ¼ d� ¼ ¿À    (4.39) 

 Vztah (4.39) určuje rozmezí velikosti částic, které se zaklínují, a to i v takovém 

případě, že na ně nepůsobí žádná síla F. 

8. #0,45� > 1'  ¼ d� ¼ 8 S, qEF JJ ¼ WJ ¼ 8 ÁÁ 
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 Částice o velikosti v tomto rozmezí je nevhodné mísit, jelikož je pravděpodobnost 

zaklínování zrn. 

 

5. Pohonná jednotka 

5.1  Elektromotor 

 Při volbě motoru musíme počítat s možným přetížením mísiče, jak již bylo popsáno 
v kap. 4.4.4. Vypočtený výkon P je navýšen o 20% vypočteného výkonu.  

 Proti možnému přetížení mísiče volím použití motorového spouštěče (jističe), který při 
přetížení zajistí vypnutí elektromotoru (viz.kap.5.3). 

Skutečný výkon potřebný pro pohon mísiče je tedy: ¯ � K, SSK Hª 

 Od firmy NORD DRIVESYSTEMS [I-1], volím z katalogového listu [P-1] trojfázový 
asynchronní elektromotor SK33V, přírubové provedení: 

Parametry motoru: 

 Jmenovitý výkon: P9 � 4 kW 

 Otáčky n� � 1450 ot. min/� 

Celková rezerva proti přetížení tohoto motoru je tedy 20,2%. 
 

5.2  Převodovka 

 Vhodný typ převodovky vybírám z katalogového listu [P-1], volím převodovku dle 

požadovaných parametrů typ 112M/4. Firma NORD DRIVESYSTEMS [I-1] dodává 

převodovou skříň přímo jako komplet ve spojení s výše zvoleným motorem jako pohonnou 

jednotku: 

Motor SK33V + převodovka 112M/4 (obr.5.1) 

 

5.2.1  Výpočet působícího kroutícího momentu ¥H na výstupu z převodovky: 

M! � ÂÃ�.j.�� [N.m] (5.1) 

M! � 4 0002 . π .0,767 

¥H � {KF, GK ¦. J 
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             Obr.5.1: Pohonná jednotka, motor SK33V + převodovka 112M/4 

 

Parametry převodovky: 

 Jmenovitý výkon: P9 � 4 kW 

 Výstupní kroutící moment: M! � 830 N. m 

 Vstupní otáčky od motoru: n� � 1450 ot. min/� 

 Výstupní otáčky: n� � 46 ot. min/� 

 Váha motor + převodovka: m � 63 kg 

 Množství oleje V � 0,8 l 
 

Rozměry pohonné jednotky: 

 

Obr.5.2: Rozměry pohonné jednotky 
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Obr.5.2: Rozměry pohonné jednotky 

 

5.3  Spojka 

 Pro přenos působícího kroutícího momentu M! od výstupu z převodové skříně 

k lopatkovému hřídeli volím od firmy STROMAG BRNO[I-2] z katalogového listu [P-2] 

pružnou spojku: 

Periflex, typ 50R 

 Spojka Periflex je určena především pro spojení dvou hřídelů u pohonů s elektrickým, 

či jiným motorem. Mezi výhody této spojky je veliký úhel zkrutu a axiální výchylky, 

možnost radiální montáže/demontáže pružného dílu bez nutnosti axiálního posuvu mezi 

hnací a poháněnou hřídelí a schopnost zachycení výchylky vzniklé nesouosostí hřídelů. Při 

rozběhu nedochází k prudké reakci kroutícího momentu. 

Parametry spojky: 

 Maximální kroutící moment: M+,�Å� � 1 800 N. m 

 Maximální otáčky: n+,�Å� � 3000 ot. s/� 

 Průměr hřídelů: d� � d� � 40 mm 

 

                                                        

Obr.5.3: Spojka Periflex 
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Přesné rozměry spojky jsou uvedeny v příloze této práce [P-2]. 
 

5.4  Motorový spouštěč 

 Ochranu proti případnému zkratu nebo přetížení mísiče zajišťuje motorový jistič 

(spouštěč), který je zapojen před motor. Spouštěč umožňuje regulaci (je možno měnit 

vypínací  proud), tedy obsluha mísiče je schopna při uvádění mísiče do provozu nastavit 

optimální vypnutí, maximálně však do hodnoty jmenovitého výkonu zvoleného 

elektromotoru 4 kW. 

 Od firmy OEZ [I-5] volím z katalogového listu [P-5] spouštěč motoru typ: SM1E-10. 

                                                          

Obr.5.4: Motorový spouštěč 

Parametry motorového spouštěče: 

 Jmenovitý proud: 10 A 

 Rozsah nastavené tepelné spouště: 6,3 – 10 A 

 Vypínací charakteristika: uvedena v příloze [P-6] této práce. 

 

6.  Systém sprchy mísiče 
 

 Kropení mísené směsi je provedeno systémem sprchy, která musí zajišťovat 

požadované množství vody. Systém může být zapojen na běžný rozvod užitkové vody, nebo 

může být připojeno externí čerpadlo.  

6.1  Parametry sprchy 

Potřebný průtok: 

QÆ � Q;+. %h [m�. hod/�] (6.1) 
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QÆ � 15,39.0,1 

�Ç � D, TKS JK. UVW/D � F, GE{ È. C/D 

Mísený objem je vlhčen 10% vody, pro tuto podmínku je nutný stabilně dodávaný průtok QÆ. 

Minimální světlost přívodního potrubí: 

d+; � gR.N�Pj.;,    [m] (6.2) 

v!……….střední rychlost proudění vody v průtočném průřezu [m.s/�], z tabulky směrných 

hodnot průtočných rychlostí [5], str.47 je v! � #0,5 % 2,5' m. s/�, volím v! � 1,5 m. s/�. 

d+; � m4 .4,275 . 10R
π .1,5  

WCr � F, FDS J 

Pro požadovaný průtok volím světlost potrubí DN 25 se závity G1“. 

Minimální počet otvorů sprchy: 

 Průměr jednoho otvoru na kropícím systému volím d+� � 3 mm, tedy jeho průřez má 

velikost: S+� � 7,065 mm�. Světlý průřez přívodního potrubí je S+ � 490 mm�. Minimální 

počet otvorů je: 

pX,�$� � �P�P�   (6.3) 

pX,�$� � 4907,065 

pX,�$� � 69,355 otvorů 

Volím skutečný počet otvorů �V � DFF. 

Připojovací trubka systému sprchy je se závitem G1“. Přesné rozměry a umístění 

systému sprchy jsou dány ve výkresové dokumentaci této práce.  

6.2  Zapojení sprchy na rozvod užitkové vody 

 Pro toto zapojení je nutná regulace průtoku vody, jelikož tlak vody ve vodovodním 

systému je různý. Do potrubí systému sprchy je vsazen průtokoměr typ TP-19, který je 
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regulovatelný pomocí ručního kohoutu – typ: VL451-DN25-1“, viz příloha [P-12], od firmy 

VALVE CONTROL [I-11]. Jedná se především o regulaci a pevné nastavení požadovaného 

průtoku při prvním spouštění mísiče, další spouštění již není třeba znovu takto nastavovat, 

pouze spustit přívod vody pomocí dvoupolohového ventilu vsazeného nad ručně ovládaný 

ventil. Do potrubí nad tento průtokoměr je vsazen solenoidový dvoupolohový 

(otevřeno/zavřeno) ventil typ AB/25. Ovládání ventilu je pomocí signálu z vypínače, který 

ovládá spouštění hlavního přívodu vody. Schematický popis funkce dávkování je v kapitole 

7., obr.7.1. 

6.2.1  Průtokoměr 

 Od firmy BADGER METER[I-3] volím z katalogového listu [P-3] průtokoměr 

s typovým označením: TP19. Tento průtokoměr svými parametry vyhovuje použití. 

                                                           

Obr.6.1: Průtokoměr TP19 

Hlavní parametry průtokoměru: 

 Průtok: 0,36 % 3,6 m�. hod/�  

 Připojovací závity: G1" 

 Světlost 19 mm 

                                           

6.2.2  Hlavní ventil přívodu vody 

 Spouštění nebo vypínání hlavního přívodu vody do systému sprchy zajišťuje 

solenoidový dvoupolohový ventil od firmy Honeywell [I-4], z katalogového listu [P-4] volím 

typ: AB/25. Schéma  



 ÚADI VUT FSI v Brně Diplomová práce Bc. Pavel Radoš 

 

~ 43 ~ 

 

                                                               

Obr.6.2: Solenoidový ventil AB/25 

Parametry ventilu: 

 Pracovní rozsah: 0 – 10 bar 

 Napájecí zdroj: 230V 50Hz 

 Světlost DN: 25 mm 

 Připojení: G1 

 

6.3  Zapojení sprchy na externí čerpadlo 

 Pro požadovaný průtok je také možné použití čerpadla. Volím odstředivé čerpadlo typ: 

25-OVE-01 od firmy SIGMA PUMPY HRANICE [I-6] z katalogového listu [P-7]. 

 Spouštění čerpadla je pomocí spínače pro systém sprchy. Potrubí od čerpadla se 

připojí na šroubení systému sprchy opatřeného výše uvedenými komponenty v kap.6.2. 

Technické parametry: 

 

Obr.6.3: Technické parametry čerpadla 
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Obr.6.4: Objemová výkonnost čerpadla 

Rozměry čerpadla: 

 

Obr.6.5: Hlavní rozměry čerpadla 25-OVE-01 

 

 

7. Návrh ložisek 
 
 Uložení lopatkového hřídele zajišťují na jeho koncích dvě ložiska. Přední (radiálně –
axiální) a zadní (radiální).  

 Při návrhu ložisek musíme znát jejich zatížení. Toto zatížení je radiální a část axiální. 

Radiální zatížení je způsobeno hmotností lopatkového hřídele a reakcí ozubeného soukolí pro 

přenos kroutícího momentu na druhý lopatkový hřídel umístěného v přední části mísícího 

stroje a dále axiální zatížení, od účinku dopředného pohybu míseného materiálu. Je tedy třeba 

nejprve spočítat působící axiální zatížení a hmotnost hřídele s lopatkami. Z kap. 9.2 vychází 
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velikost reakce ozubeného soukolí na jedno ložisko: FxX,Å � 1 086 N. Tuto sílu je třeba 

přičíst k radiálnímu zatížení předního radiálně axiálního ložiska.  

 

7.1  Zatížení ložisek 

7.1.1  Axiální zatížení 

FÊ � Ë,xP.�¬#��Ì' [N] (8.1) 

β…….úhel stoupání šnekovice, β � 15,167°  φ……třecí úhel, φ � 24,228° R+…...účinný poloměr lopatek, R+ � #0,3 % 0,4'D_ � 0,145 m 

FÊ � 8300,145. tg#15,167 > 24,228' 

ÍÎ � q SqS ¦ 

Kontrola axiálního zatížení: 

 Lze provést kontrolní přepočet z hodnoty potřebného příkonu pro dopředný posuv 

materiálu P7 vypočteného v kap. 4.4.3. Pro jeden lopatkový hřídel platí: 

FÊ! � ÂÏ� .;�P  [N] (8.2) 

FÊ! � 4412 . 0,036 

ÍÎH � q DET ¦ 

Pro výpočet ložisek vybírám větší vypočtenou axiální sílu, tedy:  ÍÎ � q SqS ¦. 

7.1.2  Výpočet radiálního zatížení 

 Celkové radiální zatížení je složeno ze součtu hmotnosti hřídele a hmotnosti mísících 

lopatek. Hmotnost jednoho hřídele je tedy: 

m�� � m2 > m_ [kg] (8.3) 

m�� � ρ¶Ð. ÑÒπ. d2�4 . L > π. d!�4 . L!2Ó > b. t_. #r� % r�'. p_� > π. dú_�
4 . Õr� % d22 Ö . p_�× 
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m�� � 7800. ÑÒπ . 0,07�
4 . 3,262 > π . 0,045�

4 . 0,25Ó > 0,085 .0,004. #0,181 % 0,098'. 40
> π . 0,015�

4 . Õ0,098 % 0,072 Ö . 40× 

JØD � {q, G HI 

ρ¶Ð……… objemová hustota oceli, ρ¶Ð � 7800 kg. m� d2…….… průměr lopatkového hřídele d!………. průměr uchycení konců lopatkového hřídele dú_……… průměr úchytu lopatky  L!………. délka konců lopatkového hřídele t_……….. tloušťka plechu lopatky  

Celkové radiální zatížení na ložiska od hmotnosti hřídele: 

FxM � m��. g � 86,4 .9,81   (8.4) 

ÍÙF � {G{ ¦ 

Na jedno ložisko tedy odpovídá: 

Fx� � ¶Ú�� � ÛRÛ� � GEG ¦  (8.5) 

K přednímu ložisku je nutné přičíst ještě radiální sílu od ozubeného soukolí FxX,Å: 

FxÅ � Fx� > FxX,Å   (8.6) 

FxÅ � 425 > 1 086 

ÍÙÜ � D TDF ¦ 

 

7.2  Přední radiálně axiální ložisko 

 Toto ložisko je umístěno na straně mísiče u pohonné jednotky a musí být schopno 

přenést působící axiální sílu FÊ a zároveň radiální sílu připadající na jedno ložisko Fx�. 

 Z důvodu poměrně veliké hodnoty axiální síly volím pro svou vysokou únosnost 

z katalogového listu [P-8] valivé dvouřadé soudečkové ložisko od firmy ZKL Group, a.s.[I-

7], typ: 22210EW33J. 
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Výpočet trvanlivosti ložiska 

Výpočet provádím podle veřejně přístupných interaktivních on-line výpočtů pro 

konstruktéry [P-9] od firmy ZKL Group, a.s. 

Zadané hodnoty: 

FÊ � 6 969 N FxÅ � 1 510 N n� � 46 ot. min/� C� � 200 000 N 

Hodnoty koeficientů: 

e � 0,23 Y� � 2 Y� � 4,2 p � 3,33 (exponent pro ložiska s čárovým stykem) 

 Výpočet poměru FÊ/Fx�, vztah (8.6). Tento poměr je důležitý pro volbu vzorce 

k určení ekvivalentního dynamického zatížení P. 
¶à¶Ú� � L áLá� Q�M � 4,8  [-] (8.7) 

 Platí, že FÊ/Fx� ¼ â, proto použijeme pro výpočet ekvivalentního dynamického 

zatížení vztah: 

P � 0,67. Fx� > Y�. FÊ  [N] (8.8) 

P � 0,67 .1 510 > 4,2 .6 969 

¯ � KF E{D ¦ 

Výpočet trvanlivosti: 

L2 � µãäÂ ¹7 . �Må
LM.��  [hod] (8.9) 

L2 � Õ200 00030 281 Ö�,�� . 10L
60 .46 

pU � D, SGq . DFT UVWæç 

Trvanlivost dvouřadého soudečkového ložiska vyhovuje. 
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 Ložisko je uloženo v domečku v předním čele mísícího stroje. Mazání zajišťuje 

tlaková maznice. Utěsnění domečku je provedeno pomocí gufer s jedním těsnícím břitem a 

prachovkou, typ: G40x60x10GP a G60x85x10GP. Gufera volím z katalogového listu [P-10] 

od firmy VK LOŽISKA s.r.o. [I-8]. 

7.3  Koncové radiální ložisko 

 Ložisko musí zajišťovat přenos radiální síly Fx�. Mimo této síly na ložisko jiná 

radiální síla nepůsobí a axiální síla je nulová, pro zachycení působícího zatížení by postačilo 

valivé jednořadé kuličkové ložisko, jelikož při výrobě a montáži lopatkového hřídele, resp. 

čel s ložisky, mohou nastat nepřesnosti v uložení ložiska a poté při provozu způsobovat vyšší 

opotřebování ložiska, proto volím z katalogového listu [P-8] valivé dvouřadé soudečkové 

ložisko, typ: 22210EW33J, (stejné ložisko jako v předním čele) od firmy ZKL Group a.s. 

7.3.1  Výpočet trvanlivosti ložiska 

Zadané hodnoty: 

FÊ � 0 N Fx� � 424 N n� � 46 ot. min/� C� � 200 000 N 

Hodnoty koeficientů: 

p � 3,33 

Jelikož axiální síla působící na toto ložisko je nulová, radiální dynamické ekvivalentní 

zatížení je: 

P � Fx� � GEG ¦  (8.10) Trvanlivost ložiska: 

L2 � µãäÂ ¹7 . �Må
LM.��  [hod] (8.11) 

L2 � Õ200 000424 Ö�,�� . 10L
60 .46 

pU � E, GD . DFDD UVWæç 

Trvanlivost radiálního jednořadého kuličkového ložiska vyhovuje. 
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 Uložení ložiska zajišťuje ložiskový domeček, který je umístěný v koncovém čele 

mísícího stroje. Mazání, opět jako je tomu u předního ložiska, zajišťuje tlaková maznice. 

Utěsnění je provedeno pomocí gufera, typ: G60x85x10GP. 

Potřebné rozměry a provedení uložení je zakresleno ve výkresové dokumentaci této práce. 

 

8. Návrh čelního ozubeného převodu 
 

 Mísící stroj je složen ze dvou protiběžných lopatkových hřídelů, které zajišťují mísení 

materiálu a zároveň jeho posuv k výsypce. Pohonná jednotka je připojena na jeden z těchto 

hřídelů a přenos kroutícího momentu M! na druhý hřídel při požadavku protiběžného otáčení 

je zajištěn pomocí čelního ozubení s přímými zuby. Ozubené kolo je spojeno s hřídelem 

pomocí upínacího pouzdra. Od firmy OPIS Engeneering k.s. [I-10] volím upínací pouzdro 

typ: CONFIX MAV 4061 – 48 x 80, viz příloha [P-11]. viz příloha [P-11]. 

 

Výpočty dle [6], ČSN 01 4686. 

  

8.1  Výpočet parametrů ozubeného soukolí 

Modul ozubení: 

mX � g �.Ë,},.k.ê�ë
� ì mX� � �.Ë,.���ä.k.ê�ë ì mX � g �.Ë,�ä.k.ê�ë  (9.1) 

mX � m 2 .8300,278 .22 .30 

JV � E, SGE 

Z normalizované řady modulů vybírám nejbližší hodnotu, JV � K. 
d�……… průměr roztečné kružnice   [mm], d� � 278 mm w��……. měrné dovolené zatížení, v rozmezí 20 – 35 MPa ψ……..... relativní šířka ozubení, v rozmezí 10 – 25. z!… ……počet zubů kola. 

Hlavní parametry ozubeného převodu: 

Šířka ozubení: 
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bê� � ψ . mX � 22 .3 � qq JJ 

Počet zubů : z!� � z!� � d� mX⁄ � 278 3 � SK ï�sů⁄  

Výška zubu: h} � 2,25 . mX � 2,25 .3 � q, tT JJ 

Výška hlavy zubu: hÅ � mX � K JJ 

Výška paty zubu: hð � 1,25 . mX � 1,25 .3 � K, tT JJ 

Hlavová vůle: cÅ � 0,25 . mX � 0,25 .3 � F, tT JJ 

Průměr hlavové kružnice: dÅ � d� > 2. hÅ � 278 > 2 .3 � E{G JJ 

Průměr patní kružnice: dð � d� % 2. hð � 278 % 2 .3,75 � EtF, T JJ 

Průměr základní kružnice: d} � d�. cos α} � 278 . cos 20° � EqD JJ 

 

8.2  Pevnostní výpočet ozubení 

 U navrženého soukolí se kontroluje únosnost v ohybu a dotyková únosnost. Použité 

odkazy hodnot koeficientů pro tento pevnostní výpočet jsou použity z [6]. 

 

8.2.1  Kontrola únosnosti paty zubu v ohybu 

Jmenovitá obvodová síla na roztečné kružnici v čelní rovině: 

F� � �.Ë,�ä   [N] (9.2) 

F� � 2 .8300,278  

Í� � T StD ¦ 
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Směrodatná obvodová síla: 

F¶� � ¶�Y . K�. K;. K¶�  [N. mm/�] (9.3) 

F¶� � 5 97169 . 1. 1. 1 

ÍÍ� � {q, TKq ¦ 

K�……….provozní součinitel, z tabulky na str.335 volím pro hnané stroje míchačky a 

dopravníky s pohonným agregátem: elektromotor, K� � 1. 

K;……….součinitel vnitřních dynamických sil, pro třídu přesnosti ozubení: 10 a pro 

obvodové rychlosti do 1 m. s/�  je K; � 1, str.335. 

K¶�……...součinitel podílu zatížení jednotlivých zubů, z příslušných grafů ze str.338 se 

z vypočtených hodnot parametrů ozubení odečte hodnota K¶� � 1. 

Srovnávací ohybové napětí: 

σ¶ � ¶ó���  . Y¶. YÐ. Y�  [MPa] (9.4) 

σ¶ � 86,5363  .2,25 .0,8 .1 

ôÍ � TD, SE ¥¯Ü 

Y¶……….součinitel tvaru zubu, pro počet zubů z!� � 93 a soukolí typu N se odečte z grafu 

hodnota Y¶ � 2,25, str.342. 

YÐ……….součinitel vlivu trvání záběru evolventy, platí: YÐ � ε�/�, kde εÅ je součinitel trvání 

záběru evolventy, volí se v rozmezí 1,1 – 1,8, volím ε� � 1,25, potom YÐ � 1,25/� � 0,8. 

Y�……….součinitel sklonu zubu, jelikož se jedná o ozubený převod s čelními přímými zuby, 

je Y� � 1. 

Časová pevnost v ohybu paty zubu: 

σ¶c � σ¶ã . Yx . Y�  [MPa] (9.5) 

σ¶c � 195 .1,05 .1 

ôÍo � EFG, tT ¥¯Ü 
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σ¶ã………časová pevnost v ohybu materiálu ozubeného kola [MPa], pro materiál ozubeného 

kola ocel na odlitky 12 020 odpovídá hodnota σ¶ã � 195 MPa. 
Yx………..součinitel drsnosti v oblasti patní přechodové křivky, z grafu str.343 odečítám pro 

cementovaný povrch ozubení hodnotu Yx � 1,05. 
Y�………...součinitel vrubu v oblasti patní přechodové křivky. Volím Y� � 1, str.332. 

 

Bezpečnost proti únavovému lomu: 

k¶ � öó÷öó   [-] (9.6) 

k¶ � 204,7551,92  

HÍ � K, SG 

Pro podmínku neomezené životnosti musí platit: HÍ ø D, t. 

Navržené soukolí této podmínce VYHOVUJE. 

8.2.2  Kontrola dotykové únosnosti boku zubů 

Směrodatná obvodová síla: 

FÆ� � ¶�Y . K�. K;. KÆ�  [N. mm/�] (9.7) 

FÆ� � 5 97169  .1 .1 .1,2 

ÍÇ� � DFK, {G ¦ 

Koeficienty K� a  K; jsou stejné jako v předchozí kapitole 9.2.1. 

KÆ�……….součinitel podílu zatížení jednotlivých zubů, z grafu str.338 se odečte hodnota 

pro odpovídající Zú. Zú � gR/úû� � gR/�,�Q� � 0,957. Tedy KÆ� � 1,2. 

Srovnávací Hertzův (dotykový) tlak: 

σÆ � g¶ü��ä . $��$  . ZÆ . ZË . Zú  [MPa] (9.8) 

σÆ � m103,84278  . 1 > 11  .1,76 .272 .0,957 
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ôÇ � KST, St ¥¯Ü 

i…………..převodové číslo, převod slouží pouze pro přenos kroutícího momentu M! a pro 

změnu smyslu otáčení hřídelů (z důvodu protisměrného otáčení – zvýšení kvality mísení), 

tedy: i � 1. 

ZÆ………..součinitel tvaru zubu, pro čelní přímé ozubení je ZÆ � 1,77 , str.344. 

ZË……….součinitel materiálu [√MPa], ze str.340 volím pro ocel ZË � 272 √MPa . 
Časová pevnost v dotyku boku zubu: 

σÆc � σÆã. Zx. K_  [MPa] (9.9) 

σÆc � 1 340 .0,95 .0,95 

ôÇo � D EFG ¥¯Ü 

σÆã……….časová pevnost, pro materiál ozubení 12 020 je σÆã � 1 340 MPa. 

Zx…………součinitel drsnosti boku zubů, u nejjemněji obrobených je Zx � 1, jinak Zx � 0,95. 

K_…………součinitel maziva, pro obvodovou rychlost na roztečné kružnici:                vXY,! � π. d!. n� � π .0,278 .0,767 � 0,670 m. s/�, se z grafu na str.345 odečte hodnota K_ � 0,95. 

Pro obvodové rychlosti do 1 m. s/� je doporučeno pouze ruční mazání, není tedy třeba 

olejové lázně. Doporučená viskozita maziva je: þ � #DEF % EGF' JJE. C/D. 

Bezpečnost proti tvorbě pittingů: 

kÆ � öü÷öü   [-] (9.10) 

kÆ � 1 204395,97 

HÇ � K, FG 

Pro podmínku neomezené životnosti musí platit:  HÇ ø D, E. 

Navržené soukolí této podmínce VYHOVUJE. 
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8.3  Zatížení ložisek od ozubeného převodu 

Obvodová síla v ozubení již spočítaná v kapitole 9.2.1 je: F� � 5 971 N 

Pro zjištění velikosti zatížení ložisek je třeba spočítat radiální sílu FxX působící ve směru 

poloměru, tedy: 

FxX � F� . tgα}  [N] (9.11) 

FxX � 5 971 . tg 20° 

ÍÙV � E DtK ¦ 

Axiální síla je nulová. 

Zatížení na jedno ložisko je: 

FxX,Å � FxX,Y � ¶Ú��   [N] (9.12) 

FxX,Å � 2 1732  

ÍÙV,Ü � D F{q ¦ 

Toto zatížení je nutné zachytit použitými ložisky, viz kap. 8 – Návrh ložisek. 

 

9. Pevnostní výpočet a kontrola důležitých částí mísiče 
 
 
 Šnekový mísíč je navrhován z pevnostního hlediska pro bezpečnost proti případnému 

přetížení kM � 2,5. Tato bezpečnost je pro tento stroj dostatečná. 

9.1  Výpočet pera hnacího hřídele 

9.1.1  Kontrola na otlačení 

p7X � ¶Ï�Ï�  [MPa]  (10.1) 

Síla působící na pero: 

F7 � Ë,ëÏ� /�Ï�
   [N] (10.2) 
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F7 � 830 000402 % 4,92  

Í� � Gt ESK ¦ 

Otlačovaná plocha: 

S7M � Lú . t7  [m�] (10.3) 

S7M � 0,098 .0,0049 

��F � G, {FE . DF/G JE 

Dosazení do vztahu (10.1): 

p7X � 47 2934,802 . 10/R 

��V � S{, T ¥¯Ü 

Lú ………délka účinné plochy pera  [m] t7……….hloubka drážky pera v hřídeli  [m] d7……….průměr hřídele v místě pera 

                   
Obr.10.1: Pero spojky 

Hřídel je vyroben z materiálu 11 600, pro tento materiál je při bezpečnosti kM � 2,5 hodnota 

dovoleného tlaku (pro míjivé zatížení) �o � DDT ¥¯Ü, dle [7], str.52. 

�o ¼ ��V  pero na otlačení v náboji VYHOVUJE. 

 

9.1.2  Kontrola na střih 

τ+7 � � .Ë,�Ï._ú .YÏ  [MPa] (10.4) 
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τ+7 � 2 .8300,04 .0,098 .0,12 

�C� � KT, K ¥¯Ü 

b7………..šířka pera  [m] 

Dovolené napětí již pro bezpečnost kM � 2,5  je dle [7], str.53,  �Co � GE ¥¯Ü. 

�Co ¼ �C�  pero na střih VYHOVUJE. 

9.1.3  Kontrola na krut hřídele v místě pera 

Zeslabený průřez hřídele (obr.10.2) d7M � d7 % t7 � 40 % 4,9 � KT, D JJ. 

                                          
Obr.10.2: Zeslabený průřez hřídele v místě pera 

τ!7 � Ë,
�,Ï  [MPa] (10.5) 

Průřezový modul: 

W!7 � j .�Ï��
�L   [mm�] (10.6) 

Dosazení do vztahu #10.5': 
τ!7 � 16 . M!π . d7M�  

τ!7 � 16 .830π . 0,0351� 

�H� � St, { ¥¯Ü 
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Dovolené napětí v krutu pro materiál 11 600, míjivé zatížení a bezpečnost kM � 2,5  je 

�Ho � DFT ¥¯Ü. 

�Ho ¼ �H�   

Hřídel na zeslabeném průřezu v místě pera na krut VYHOVUJE. 

 

9.2  Výpočet lopatkového hřídele 

 Mísič je složen ze dvou lopatkových hřídelů, hnacího a hnaného. Pomocí ozubeného 

soukolí je přenášen kroutící moment od hnacího hřídele (spojen pomocí pružné spojky 

s pohonem mísiče) ke hnanému hřídeli. Kroutící moment M! je tedy rozdělen z poloviny na 

oba lopatkové hřídele, tudíž platí: M!� � Ë,� � Û�M� � GDT ¦. J.   

9.2.1  Kontrola na krut 

 Je nutné uvažovat místo zeslabeného průřezu (otvor pro uchycení lopatky, viz 

obr.10.3) maximální kroutící moment na lopatkovém hřídeli bude v místě uchycení první 

lopatky u předního čela. (viz průběh kroutícího momentu na lopatkovém hřídeli, obr.10.5). 

 Průměr lopatkového hřídele volím vzhledem k velikosti působícího zatížení: d2 � 70 mm 

                                                
Obr.10.3: Průřez zeslabeného místa hřídele 

Modul průřezu: 

Pro výpočet modulu průřezu se použije zjednodušený průřez zeslabeného místa (obr.10.4) 
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Obr.10.4: Zjednodušený průřez 

Kruhový průřez: 

W!2 � j .�l��L   [mm�] (10.7) 

W!2 � π . 70�
16  

ªHU � qt KDK JJK 

Pro zjednodušený průřez (obdélník) platí : 

W!} � α}. h . b}� [mm�] (10.8) 

h…………výška zjednodušeného obdélníku, může se psát: h � d2 � 70 mm b}………..šířka zjednodušeného obdélníku, b} � 16 mm. α}………..součinitel poměru stran pro krut obdélníkových průřezů  [-] 

Dle [6], str.50, pro poměr 
2Y� � 3,75, platí: α} � 0,279 

W!} � 0,279 .70 . 16� 

ªHï � G SS{ JJK  

Celkový modul průřezu v krutu: 

W!� � W!2 % W!} � 67 313 % 4 998  (10.9) 

ªHØ � qE KDT JJK 

Velikost kroutícího momentu působícího na jednu lopatku: 

M!�_ � Ë,�7d�   [N.m] (10.10) 
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M!�_ � 41540  

¥HDp � DF, G ¦. J 

          
Obr.10.5: Průběh kroutícího momentu 

Moment M!�_ se s každou lopatkou sčítá, maximální bude u předního čela (obr.10.5). 

 

Namáhání zeslabeného průřezu krutem: 

τ!2 � Ë,�
�,� [MPa] (10.11) 

τ!2 � 415 00062 315  

�HU � q, qT ¥¯Ü 

 Dovolené napětí v krutu pro materiál hřídele 11 600 a bezpečnost kM � 2,5 je: 

�Ho � DFT ¥¯Ü. 

�Ho ¼ �HU  Zeslabený průřez na krut VYHOVUJE. 

9.2.2  Kontrola na ohyb 

Působící zatížení je od hmotnosti lopatkového hřídele (pouze mezi předním a koncovým 

čelem): 

m�M � m2M > m_  [kg] (10.12) 

m�M � ρ¶Ð. Ñπ . d2�4 .  L2ř > π . dú_�
4 . Õr� % d22 Ö . p_� > b. t_. #r� % r�'. p_�× 
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m�M � 7 800. Ñπ . 0,07�
4 . 3,252 > π . 0,016�

4 . Õ0,098 % 0,072 Ö . 40
> 0,085 .0,004 . #0,181 % 0,098'. 40	 

JØF � DFt, K HI 

Spojité zatížení od hmotnosti lopatkového hřídele: 

q2 � ���.¬_lř   [N.m/�] (10.13) 

q2 � 107,3 .9,813,252  

�U � KEK ¦. J/D 

L2ř…………délka lopatkového hřídele, pouze mísící prostor, tedy od předního čela ke 

koncovému, L2ř � 3,252 m. 

           

Obr.10.6: Průběh ohybového momentu 

Reakce v podporách: 

∑ MÊ:   q2. L2ř. _lř� % R�. L2ř � 0  [N.m] (10.14) 

R� � q2. L2ř2 � 323 .3,2522  

Ù � TET ¦ � ÙÎ 

Pro ohybový moment v obecném místě platí: 
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MX,� � R�. x % �l.�� . x  [N.m] (10.15) 

MX,� � q2. L2ř2 . x % q22 . x� 

x…………obecná vzdálenost  [m] 

Působiště maximálního ohybového momentu: 

Určí se derivací obecného ohybového momentu MX,� podle x a derivovaná rovnice se položí 

rovna 0. 

dMX,�dx � q2. L2ř2 % q2. x � 0 ì � � pUřE  

Maximální ohybový moment (dosazení hodnoty x do vztahu 10.15): 

MX,�Å� � �l._lř� . _lř� % �l� . µ_lř� ¹� � �l._lř�
R % �l._lř�

Û � �U.pUřE
{   (10.16) 

MX,�Å� � 323 . 3,252�
8  

¥V,JÜ� � GEq ¦. J 

 Maximální ohybový moment MX,�Å� působí v místě plného (nezeslabeného) průřezu 

lopatkového hřídele, nejedná se tedy o kritické místo. Nejvíce namáhaný průřez od účinku 

ohybu je v nejbližším místě otvoru pro umístění držáku lopatky (tj. x!�$� � 1 517 mm od 

podpory A). V tomto místě průřezu však nepůsobí maximální ohybový moment MX,�Å�, ale 

menší ohybový moment MX,!�$�. 
MX,!�$� � �l._lř� . x!�$� % �l� . x!�$�� � �l.�,ä��� . #L2ř % x!�$�'  (10.17) 

MX,!�$� � 323 .1, 5172 . #3,252 % 1,517' 

¥V,H�æ� � GEG ¦. J 

 Rozdíl momentů MX,�Å� a MX,!�$� je minimální, proto se pro výpočet ohybového 

napětí kritického průřezu v místě x!�$�  použije hodnota MX,!�$�. S ohledem na minimální 

rozdíl vypočtených momentů se lopatkový hřídel bude kontrolovat pouze v kritickém místě 

zeslabeného průřezu. 

Modul průřezu hřídele v ohybu (uvažuje se pro zjednodušený průřez dle obr.10.4): 
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Kruhový průřez: 

WX2 � j .�l���   [mm�] (10.18) 

WX2 � π . 70�
32  

ªVU � KK qTq JJK 

Zjednodušený průřez (obdélník), tedy h � d2: 

WX} � Y�.�l�L   [mm�] (10.19) 

WX} � 16 . 70�
6  

ªVï � DK Fqt JJK 

WX2…………modul průřezu v ohybu pro kruh  [mm�] WX}…………modul průřezu v ohybu pro obdélník [mm�] 

Celkový modul průřezu hřídele v ohybu: 

WX� � WX2 % WX} � 33 656 % 13 067 (10.20) 

ªVØ � EF T{S JJK 

Napětí v ohybu v kritickém místě: 

σX2 � Ë�,,ä��
���   [MPa] (10.21) 

σX2 � 424 00020 589  

ôVU � EF, T ¥¯Ü 

Dovolené napětí v ohybu pro střídavý ohyb, materiál hřídele 11 600 a požadovanou 

bezpečnost kM � 2,5 je: ôoV � SF ¥¯Ü. 

ôoV ¼ ôVU  Zeslabený průřez na ohyb VYHOVUJE. 
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 9.2.3  Kontrola statické bezpečnosti 

 Hřídel je nutné z pravidla zkontrolovat na kombinovanou pevnost v ohybu a krutu 

v nebezpečném průřezu. 

Výpočet σ�Ð� pomocí HMH kritéria: 

σ�Ð� � gσX2� > 3. #α�. τ!2'�  [MPa] (10.22) 

σ�Ð� � �20,5� > 3. #0,7 .6,65'� 

ô��W � EE ¥¯Ü 

σX2………..napětí v ohybu v kritickém místě hřídele  [MPa] 

τ!2………..napětí v krutu kritického místa hřídele  [MPa] α�………...Bachův opravný součinitel, pro střídavý ohyb a míjivý krut je dle [8], str.205 α� � 0,7. 

ôoV ¼ ô��W  Z hlediska statické bezpečnosti hřídel VYHOVUJE. 

 

9.2.4  Kontrola dynamické bezpečnosti 

 Hřídel je při činnosti namáhán zároveň střídavým ohybem a míjivým krutem. Je tedy 

nutno hřídel kontrolovat na únavovou pevnost v nebezpečném průřezu, výpočet dle [8], 

str.206. 

Pro střídavý ohyb platí: 

σ� � F σÅ � σX2 � EF, T ¥¯Ü 

Pro míjivý krut platí: 

τ� � τÅ � τ!22 � 6,652 � K, K ¥¯Ü 

σ�, τ�……..střední hodnota napětí v ohybu a krutu  [MPa] σÅ, τÅ……….amplituda napětí v ohybu a krutu  [MPa] 

Bezpečnost proti únavovému lomu v ohybu (vztah 10.23):  

kö � σãXβö�ö. ε7 . σÅ > ψö. σ�
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kö � 28010,78 .0,8 . 20,5 > 0,04 .0 

Hô � {, T 

βö, β�…………vrubový součinitel pro ohyb a krut, βö � β� � 1, [8], str.208 

�ö,�� …………součinitel vyjadřující velikost součásti na mez únavy v ohybu a v krutu, pro 

nelegovanou ocel a průměr hřídele d2 � 70 mm  je dle [8], str.210 �ö � 0,78, �� � 0,74 ψö, ψ�…………součinitel charakterizující citlivost materiálu na nesouměrnost cyklu 

v ohybu a v krutu, pro pevnost oceli R� � 600 MPa, dle [8], str.210 volím ψö � 0,04, ψ� � 0,02 ε7………….koeficient vyjadřující vliv jakosti povrchu na mez únavy, pro R� � 600 MPa a 

drsnost povrchu RÅ � 12,5 µm je dle grafu z literatury [8], str.210: ε7 � 0,8 

Bezpečnost proti únavovému lomu v krutu (vztah 10.24): 

k� � τã!β���. ε7 . τÅ > ψ�. τ�
 

k� � 17010,74 .0,8 . 3,3 > 0,02 .3,3 

H� � EG, T 

Mechanické hodnoty materiálu hřídele 11 600 pro střídavý ohyb a míjivý krut, [8] str.203: RÐ…………mez kluzu v tahu, RÐ � 330 MPa RÐ+………...mez kluzu ve smyku, RÐ+ � 210 MPa σãX………..mez únavy v ohybu, σãX � 280 MPa 

τã!………...mez únavy v krutu, τã! � 170 MPa 

Celková dynamická bezpečnost (vztah 10.25): 

k��� � kö . k�
�kö� > k�� 

k��� � 8,5 .24,5
�8,5� > 24,5� 

HW�ç � {, D 
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 Hřídel z hlediska dynamické bezpečnosti VYHOVUJE. Vzhledem k vlhkému a 

agresivnímu prostředí ve kterém bude hřídel pracovat je hodnota dynamické bezpečnosti 

optimální a hřídel není zbytečně předimenzován. 

 

9.3  Výpočet hřídelové lopatky 

 Lopatka je v hřídeli uchycena pomocí svěrného spoje s kuželem pro axiální sevření a 

zabránění tak možnému samovolnému pootočení lopatky. Namáhání lopatky je ohybem, od 

tlaku působícího na lopatku od mísené směsi p_X (vztah 10.28). 

9.3.1  Zatížení lopatky od mísené směsi 

Odpor proti pohybu lopatky působí ve středu plošky dS síla (obr.4.5): 

F_ � k�. b. cosα ¤ dr���� � k�. b. cosα . #r� % r�'  (10.26) 

Vztah (10.26) použit z literatury [1], str.175, číselné hodnoty – viz kap.4.4.1 této práce. 

F_ � 15 000 .0,085 . cos 30 °. #0,181 % 0,098' 

Íp � {t, T ¦ 

Plocha lopatky: 

S_ � b. #r� % r�' � 0,085 . #0,181 % 0,098'      [m�] (10.27) 

�p � t, FTT . DF/K JE 

Tlak působící na plochu lopatky: 

p_X � ¶d�d  [MPa] (10.28) 

p_X � 87,57,055 . 10/� 

�pV � F, FDT ¥¯Ü 

Tato hodnota tlaku je potřebná pro pevnostní výpočet lopatky (kap.10.3.3). 

9.3.2  Úchyt lopatky 

 Je vyroben ze svařitelné oceli 11 523, vybraný kužel má normalizovanou kuželovitost 

1:10, tato hodnota je optimální pro axiální sevření pomocí šroubového spoje. 
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9.3.2.1  Potřebná lisovací síla (výpočet dle literatury [8], str.229) 

Fú� � π. dú+. L!. p!. tg�#α!/2' > φ!       [N] (10.29) 

Pro určení lisovací síly je nutné určit minimální potřebný tlak ve spáře p! (vztah 10.30): 

p! ø 2. k+M. M!�π. dú+. L!.�+ 

p! ø 2 .1,8 .12,5π .0,014 .0,04 .0,1 

�H ø F, ETq ¥¯Ü 

k+M…………...bezpečnost proti skluzu, dle [8], str, 226 je pro míjivé zatížení lopatky k+M � 1,8 

�+……………součinitel sevření, pro kuželovitost 1:10 se pohybuje v rozmezí: #0,05 % 0,15', [8], str.229, volím �+ � 0,1 L!……………délka kužele, L! � 0,04 m dú+………….střední průměr kužele, vypočte se z obr.10.3 jako: 

dú+ � �úd��ú�� � M,M�L�M,M��� � F, FDG J  (10.31) 

Dosazení do vztahu (10.29): 

Fú� � π .0,014 .0,04 .256 000 . tg�#5,725/2' > 5,71 
Íú� � q{ ¦ 

α!……………úhel sevření kužele, kuželovitosti 1:10 odpovídá úhel α! � 5°43 3́0´́ �5,725° φ!……………třecí úhel, φ! � arctg �+ � arctg 0,1 � 5°42 3́8´́ #� 5,71°' 

9.3.2.2  Síla pro uvolnění spoje (vztah použit z literatury [8], str.229): 

Fú7 � π. dú+. L!. p!. tg�#α!/2' % φ!     [N] (10.32) 

Fú7 � π .0,014 .0,04 .256 000 . tg�#5,725/2' % 5,71 
Íú� � %EE ¦ 

9.3.2.3  Celkový utahovací moment ¥�: 

M� � M� > MÊ    [N.m]  (10.33) 
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M� � Fú�. #d}� 2⁄ '. tg#ψ} > ´�' > Fú�. rÊ. µÊ 

Vztah (10.33) použit z literatury [8], str.152, kde: 

M�………….. třecí moment v závitu  [N.m] MÊ…………..třecí moment v dosedací ploše hlavy/matice   [N.m] d}�…………..střední průměr závitu, pro závit M10 x 1,5  je d}� � 9,03 mm µÊ……………součinitel tření v závitech, pro nemazaný povrch (bez zvláštního mazání) je 

dle literatury [8], str.152 µÊ � 0,15 ψ}…………...úhel stoupání závitu, pro M10 x 1,5 odpovídá: 

 ψ} � arctg#P} π. d}�'⁄ � arctg#1,5 π⁄ . 9,03' � K, FK° (10.34) 

P}……………rozteč závitu [mm] ´}…………...třecí úhel: 

 ´} � arctg µÊ � arctg 0,15 � 8,53°   (10.35) 

rÊ……………poloměr třecí plochy, u šestihranné hlavy/matice je: 

rÊ � 0,7. d}9 � 0,7.0,01 � 0,007 mm  (10.36) 

Dosazení do vztahu (10.33): 

M� � 68 . #0,009 2⁄ '. tg#3,03 > 8,53' > 68 .0,007 .0,15 

¥� � F, DG ¦. J 

9.3.2.4  Kontrola závitu 

Výpočtový průřez: 

A� � jR . µ�������� ¹�
  [mm�] (10.37) 

A� � π4 . Õ9,08 > 8,162 Ö�
 

Î� � Tt, S{ JJE 

d}�…………..malý průměr závitu (průměr jádra)  [mm] 

Namáhání závitu (tah): 

σ} � Fú�/A�  [MPa] (10.38) 
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σ} � 68/57,98 

ôï � D, D{ ¥¯Ü 

 Dovolené napětí v tahu pro spoj utahovaný v nezatíženém stavu je pro materiál úchytu 

lopatky 11 523: σc� � 110 MPa, [9], str.39 

ôo� ¼ ôï  Šroubový spoj úchytu lopatky z hlediska kontroly na tah VYHOVUJE. 

Namáhání závitu (tlak v závitech) – vztah (10.39): 

p}; � Fú�z�. π. d}�.H� 

p}; � 685,6 . π .9,08 .0,81 

�ïr � F, TE ¥¯Ü 

z�…………...počet závitů matice, z� � m� P}⁄ � 8,4 1,5⁄ � 5,6 m�…………..výška matice, pro šestihrannou matici M10 odpovídá m� � 8,4 mm 

H�……………nosná výška závitu, pro M10 x1,5 je H� � 0,81 mm 

 Dovolené napětí v tlaku pro materiál 11 523 je pc � 90 MPa. 

�o ¼ �ïr  Šroubový spoj úchytu lopatky z hlediska kontroly na otlačení v závitech       

                            VYHOVUJE. 

9.3.3  Kontrola hřídelové lopatky na ohyb od mísené směsi 

 Namáhání lopatky je míjivým ohybem, ze vztahu pro výpočet kroutícího momentu 

uvedeného v kap.4.4.1 této práce, vztah (4.29) je zřejmé, že ohybový moment působící 

lopatkou na hřídel se bude rovnat téže hodnotě. Platí tedy: MX� � M!�, kde MX� je ohybový 

moment lopatky. 

 Hlavní mísící plocha lopatky je svařena s lopatkovým úchytem a ten je svěrným 

spojením uchycen pomocí závitu v lopatkovém hřídeli. 

 Tento výpočet je proveden zjednodušeně v prostředí ANSYS pomocí metody MKP.  
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Obr.10.7: Tlakové zatížení plochy lopatky od mísené směsi 

Okrajové podmínky: 

 Zatížení na plochu lopatky od mísené směsi odpovídá tlaku p_X � 0,015 MPa. (viz 

kap.10.3.1). Pevná vazba je nastavena na lopatkový hřídel (obr.10.7). 

Vytvoření sítě: 

                                                

Obr.10.8: Vytvoření sítě metodou hexdominant 
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• Výpočet proveden statickou strukturální analýzou 

• Metoda vytvoření sítě – Hexdominant 

• Velikost prvku: 3 mm  

Vypočítané výsledky – napětí: 

Maximální ohybové napětí (obr.10.7):  ôVp � ES, F{ ¥¯Ü 

(maximální v místě spojení lopatky s jejím úchytem) 

Dovolené napětí v ohybu pro míjivý ohyb, materiál úchytu lopatky 11 523 a požadovanou 

bezpečnost kM � 2,5 je: ôoV � {T ¥¯Ü. 

ôoV ¼ ôVp  Nebezpečné místo úchytu lopatky na ohyb s dostatečnou bezpečností   

                                   VYHOVUJE. 

 

                    

Obr.10.9: Vyhodnocení ohybového napětí 

Vypočítané výsledky – posunutí: 

Posunutí konce lopatky od účinku ohybu (obr.10.10):  �� � F, FG JJ 
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 Dovolený průhyb udávají směrné hodnoty, viz.literatura [8], str.212, pro všeobecné 

strojírenství platí: 

δc � #lX 3⁄ '. 10/�  [mm] (10.40) 

δc � #181 3⁄ '. 10/� 

�o � F, Fq JJ 

�o ¼ ��  Posunutí konce lopatky je VYHOVUJÍCÍ. 

 

                     

Obr.10.10: Vyhodnocení posunutí způsobené ohybem 
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10. Montáž mísícího stroje, údržba 
 

 Mísič je možné umístit na upravenou ocelovou konstrukci nebo na betonovou podlahu. 

Patky pro umístění mísiče musí být řešeny tak, aby při provozu nedocházelo k přenosu 

chvění na podlahu, či okolní stroje a musí být vyrovnány do vodorovné polohy. Případné 

vůle dosedacích ploch noh mísiče na patky je nutno vypodložit. Pro kvalitu sestavení 

jednotlivých částí mísiče a bezpečnost práce při montáži je nutné zajistit pro montážní 

techniky dostatečný prostor pro manipulaci s dílci.  

 Utěsnění víček ložisek, krytu pro ozubené soukolí, žlabů, horních vík, systému sprchy, 

násypky a výsypky, je provedeno pomocí těsnícího tmelu.  

 Mazání a kontrolu důležitých částí stroje je doporučeno provádět jednou za měsíc 

(závislé na provozu mísiče). 

 Před prvním uvedením mísiče do provozu je nutné zkontrolovat smysl otáčení 

lopatkových hřídelů, celkovou správnost montáže, zapojení elektroinstalace a rozvod vody. 
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11. Závěr 
 

 V této diplomové práci jsem se zabýval návrhem šnekového kontinuálního mísiče pro 

mísení jílů, vápna, cementu a elektrárenských popílků s vodou, při požadovaném dopravním 

výkonu 18 t/hod. Provedl jsem výpočet hlavních rozměrů mísiče spolu s výkonem pro 

požadované množství míseného materiálu, konstrukční řešení částí mísiče a kontrolu a 

uložení jednotlivých ložisek. Dle potřebného výkonu jsem zvolil pohonnou jednotku, její 

umístění a spojení pomocí spojky s hnaným lopatkovým hřídelem. Na závěr jsem provedl 

pevnostní výpočet důležitých částí mísiče. Navržené části by měly vyhovovat trvalému 

provozu s dostatečnou bezpečností. Přesné konstrukční řešení je nakresleno ve výkresové 

dokumentaci této práce pomocí programu AutoCAD. 

 Problematika mísících procesů a mísičů byla jen částečně nastíněna. Skutečná 

problematika je velice rozsáhlá a neobejde se bez laboratorních zkoušek a pokusů, proto se 

vypočtené hodnoty od hodnot skutečných mohou mírně lišit. Pro kontrolu požadovaného 

promísení je nutné provést provozní zkoušky, které stanoví přesné promísení směsi. Poté je 

případně možné přenastavení úhlu mísících lopatek, či konstrukční úpravy. 
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12. Seznam použitých symbolů 

 
Veličina Jednotka Název veličiny 

%c [%] procentuální obsah cementu ve směsi 

%h [%] procentuální obsah vody ve směsi 

%j [%] procentuální obsah jílu ve směsi 

%p [%] procentuální obsah elektrárenského popílku ve směsi 

%v [%] procentuální obsah vápna ve směsi 

a0 [m] osová vzdálenost hřídelů 

AS [m2] Výpočtový průřez závitu 

b [m] šířka lopatky 

b´ [m] vzdálenost částice od geometrického poloměru lopatky 

bp [m] šířka pera 

bw1 [m] šířka ozubení 

bZ [m] šířka zjednodušeného obdélníku 

ca [m] hlavová vůle 

Cr [N] dynamická únosnost ložiska 

da [m] průměr hlavové kružnice 

df [m] průměr patní kružnice 

dh [m] průměr lopatkového hřídele 

dk [m] průměr uchycení konců lopatkového hřídele 

DL [m] průměr opisovaný lopatkami 

dm [m] velikost částice pro zaklínování 

dp [m] průměr hřídele v místě pera 

dsv [m] světlost potrubí 

dpo [m] zeslabený průměr hřídele v místě pera 

dr [m] průměr roztečné kružnice 

ds1 [m] průměr jednoho otvoru na kropícím systému sprchy 

dús [m] střední průměr kužele 

dz [m] průměr základní kružnice 

eh [m] excentricita lopatkového hřídele 

f [-] součinitel tření částic o lopatku i koryto 

F [N] síla působící na částici ze strany mísené hmoty 

FA [N] axiální síla působící od účinku dopředného pohybu míseného materiálu 
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FFt [N.m-1] směrodatná obvodová síla 

FHt [N.m-1] směrodatná obvodová síla 

FL [N] síla odporu pohybu lopatky 

FN [N] normálová síla vtlačující částici mezi lopatku a plášť koryta 

Fp [N] síla působící na pero 

FR0 [N] radiální zatížení na ložiska od hmotnosti hřídele 

FR1 [N] radiální zatížení připadající na jedno ložisko 

FRo [N] radiální síla 

Fro,a [N] radiální síla působící od ozubeného soukolí na ložiska 

Ft [N] jmenovitá obvodová síla na roztečné kružnici v čelní rovině 

Fúp [N] síla pro uvolnění svěrného spoje 

Fúu [N] potřebná lisovací síla svěrného spoje 

h [m] výška zjednodušeného obdélníku 

H1 [m] nosná výška závitu úchytu lopatky 

ha [m] výška hlavy zubu 

hf [m] výška paty zubu 

hz [m] výška zubu 

ch [-] korekční součinitel 

i [-] převodové číslo 

K1 [-] provozní součinitel 

kdyn [-] Celková dynamická bezpečnost 

kF [-] bezpečnost proti únavovému lomu 

KFα [-] součinitel podílu zatížení jednotlivých zubů 

kH [-] bezpečnost proti tvorbě pittingů 

KHα [-] součinitel podílu zatížení jednotlivých zubů 

KL [-] součinitel maziva 

kn [-] součinitel zaplnění mísiče 

kp [-] koeficient přerušení povrchu šnekovice 

kr [-] součinitel měrného odporu řezání 

ks0 [-] bezpečnost proti skluzu 

kv [-] součinitel vracení se směsi 

Kv [-] součinitel vnitřních dynamických sil 

kσ [-] bezpečnost proti únavovému lomu v ohybu 

kτ [-] bezpečnost proti únavovému lomu v krutu 

L [m] účinná délka koryta mísiče 
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Lh [hod] trvanlivost ložiska 

Lhř [m] délka lopatkového hřídele mezi předním a koncovým ložiskem 

Lkh [m] délka konců lopatkového hřídele 

Lk [m] délka kužele 

lo [m] vzdálenost prutu od místa vetknutí 

Lú [m] délka účinné plochy pera 

m [-] počet druhů látek ve sledované výsledné směsi 
MA [N.m] třecí moment v dosedací ploše matice 

mc0 [kg] celková hmotnost hřídele s lopatkami v prostoru mezi ložisky mísiče 

mc1 [kg] celková hmotnost lopatkového hřídele 

mh [kg] hmotnost samotného hřídele 

mh0 [kg] hmotnost hřídele mezi ložisky mísiče 

Mk [N.m] kroutící moment na výstupu z převodovky 

Mk [N.m] kroutící moment 

Mk0 [N.m] kroutící moment pro celkový počet lopatek 

Mk01 [N.m] kroutící moment připadající na jeden lopatkový hřídel 

Mk1 [N.m] kroutící moment potřebný pro otáčení jedné lopatky 

Mk1L [N.m] kroutící moment působící na jednu lopatku 

mL [kg] hmotnost lopatek 

mm [m] výška matice, pro šectihrannou matici 

mo [-] modul ozubení 

Mo,krit [N.m] ohybový moment v kritickém místě 

Mo,max [N.m] maximální ohybový moment 

Mo,x [N.m] ohybový moment v obecném místě 

MU [N.m] celkový utahovací moment 

MZ [N.m] třecí moment v závitu 
η [-] počet odebíraných vzorků při mísení 

n1 [ot.s-1] otáčky elektromotoru 

nh [ot.s-1] otáčky lopatkových hřídelů 

P [W] celkový příkon mísiče 

p [-] exponent pro ložiska s čárovým stykem 

pD [MPa] dovolený tlak 

Pj [W] jmenovitý výkon 

pk [Mpa] tlak ve spáře kužele 

pL [-] celkový počet činných lopatek mísiče 
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pL1 [-] počet lopatek jednoho hřídele 

pLo [MPa] tlak působící na plochu lopatky 

Po [W] příkon pro otáčení hřídele 

po [-] skutečný počet otvorů na kropícím systému sprchy 

po,min [-] minimální počet otvorů na kropícím systému sprchy 

Pp [W] příkon pro posuv materiálu 

ppo [MPa] tlak působící na pero 

ps [-] počet stoupání na lopatkovém hřídeli 

Pz [m] rozteč závitu 

pzv [MPa] tlak v závitech úchytu lopatky 

QH [m3.hod-1] potřebný průtok vody sprchou 

qh [N.m-1] spojité zatížení od hmotnosti lopatkového hřídele 

Qm [kg.s-1] hmotnostní výkonnost mísiše 

Qv [m3.hod-1] objemová výkonnost 

Qvs [m3.hod-1] skutečné dopravované množství 

R [m] poloměr válcové části koryta 

r1 [m] poloměr vnitřního okraje lopatky 

r2 [m] poloměr vnějšího okraje lopatky 

RA [N] reakce v místě předního požiska 

rA [m] poloměr třecí plochy matice 

RB [N] reakce v místě koncového ložiska 

rk [m] poloměr kruhu 

RL [m] poloměr opisovaný lopatkami 

Rs [m] účinný poloměr lopatek 

s [m] stoupání šnekovice 

S0 [m2] skutečná plocha toku materiálu 

S01 [m2] skutečná plocha přůřezu mísiče se zohledněním zaplnění 

sk [-] střední kvadratická odchylka 

Sk [m2] obsah plochy dvou kruhů 

SL [m2] plocha lopatky 

Sp0 [m2] otlačovaná plocha 

Ss [m2] světlý průřez přívodního potrubí 

Ss1 [m2] průřez jednoho otvoru na kropícím systému sprchy 

Sskut [m2] skutečný průřez mísiče potřebný pro daný tok materiálu 

Sskut1 [m2] skutečný průřez mísiče potřebný pro daný tok materiálu pro 1 hřídel 
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St [m2] obsah rovnoramenného trojúhelníka kruhové výseče 

Su [m2] obsah úseče dvou kruhů 

Sv [m2] obsah kruhové výseče 

tL [m] tloušťka plechu lopatky 

tp [m] hloubka drážky pera v hřídeli 
V1 [m3] objem dané látky rozložené v určitém objemu vzorku 

vk [%] variační koeficient 

vk [m.s-1] střední rychlost proudění vody v průtočném průřezu 
Vn [m3] celkový objem pozorované látky dávkované do mísícího stroje 

vob [m.s-1] obvodová rychlost 

vos [m.s-1] osová rychlost toku materiálu 

Wkc [m3] celkový modul průřezu v kruhu 

Wkh [m3] průřezový modul pro kruhový průřez 

Wkp [m3] průřezový modul  zeslabeného průřezu hřídele 

Wkz [m3] zjednodušený průřez 

Woc [m3] celkový modul průřezu v ohybu 

Woh [m3] modul průřezu v ohybu pro krut 

Woz [m3] modul průřezu v ohybu pro obdélník 

wtb [MPa] měrné dovolené zatížení 
xn [%] procento mísení určité látky u jednotlivých vzorků 

x [m] obecná vzdálenost 

xh [%] procentuální poměr zmenšení průřezů při přiblížení os hřídelů 

xkrit [m] vzdálenost od podpory k nejbližšímu místu max. ohybového momentu 

Y1 [-] součinitel ložisek pro výpočet ekvivalentního dynamického zatížení 

Y2 [-] součinitel ložisek pro výpočet ekvivalentního dynamického zatížení 

Ye [-] součinitel vlivu trvání záběru evolventy 

YF [-] součinitel tvaru zubu 

YR [-] součinitel drsnosti v oblasti patní přechodové křivky 

YS [-] součinitel vrubu v oblasti patní přechodové křivky 

Yβ [-] součinitel sklonu zubu 

z [-] počet lopatek připadající na jedno stoupání 

ZH [-] součinitel tvaru zubu 

zk [-] počet zubů kola 

ZM [-] součinitel materiálu 

zm [-] počet závitů matice úchytu lopatky 
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ZR [-] součinitel drsnosti boku zubů 

Zε [-] součinitel součtové délky stykových čar boku zubů 

α [°] úhel mezi rovinou a osou hřídele 

α3 [°] úhel zachycení částice 

αB [-] opravný součinitel 

αk [°] úhel sevření kužele 

αv [°] středový úhel kružnic při přiblížení os lopatkových hřídelů  

αz [°] úhel profilu 

αZ [-] součinitel poměru stran pro krut obdélníkových průřezů 

β [°] úhel stoupání šnekovice 

βσ [-] vrubový součinitel pro ohyb 

βτ [-] vrubový součinitel pro krut 

γ [°] úhel naklonění lopatky k šroubové ploše 

δD [m] dovolený průhyb 

∆R [m] mezera mezi povrchem válcové části koryta a vnějším okrajem lopatky 

δx [m] posunutí konce lopatky od účinku ohybu 

εp [-] koeficient vyjadřující vliv jakostipovrchu na mez únavy 

ηm [%] účinnosti mísení daných látek dávkovaných do mísícího stroje 
μ [-] koeficient odporu proti pohybu 

µA [-] součinitel tření v závitech 

ρc [kg.m-3] hustota cementu 

ρFe [kg.m-3] objemová hustota oceli 

ρh [kg.m-3] hustota vody 

ρj [kg.m-3] hustota jílu 

ρp [kg.m-3] hustota elektrárenského popílku 

ρv [kg.m-3] hustota vápna 

σCk [MPa] mez únavy v krutu 

σCo [MPa] mez únavy v ohybu 

σDo [MPa] dovolené napětí v ohybu 

σF [MPa] srovnávací ohybové napětí 

σFC [MPa] časová pevnost v ohybu materiálů ozubeného kola 

σFD [MPa] časová pevnost v ohybu paty zubu 

σH [MPa] srovnávací Hertzův (dotykový) tlak 

σHC [MPa] časová pevnost 

σHD [MPa] časová pevnost v dotyku boku zubu 
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σoh [MPa] napětí v ohybu v kritickém místě 

σoL [MPa] maximální ohybové napětí lopatky 

σred [MPa] redukované napětí 

σz [MPa] tahové napětí v závitu úchytu lopatky 

τkD [MPa] dovolené napětí v krutu 

τkD [MPa] dovolené napětí v krutu 

τkh [MPa] napětí v krutu zeslabeného průřezu 

τkp [MPa] napětí v krutu v místě pera 

τSD [MPa] dovolené smykové napětí 

τSP [MPa] smykové napětí 

υs [-] součinitel sevření 

υσ [-] součinitel vyjadřující velikost součásti na mez únavy v ohybu 

υτ [-] součinitel vyjadřující velikost součásti na mez únavy v krutu 

φ [°] úhel tření mezi materiálem a korytem lopatky 

φk [°] třecí úhel kužele 

ψ [-] součinitel optimálního zaplnění 

ψ [-] relativní šířka ozubení 

ψz [°] úhel stoupání závitu 

ψσ [-] 
součinitel charakterizující citlivost materiálu na nesouměrnost cyklu v 
ohybu 

ψτ [-] 
součinitel charakterizující citlivost materiálu na nesouměrnost cyklu v 
krutu 

ω [rad.s-1] úhlová rychlost lopatek 
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15. Přílohy 
 

[P-4]  Solenoidový ventil AB/25: 
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[P-3]  Průtokoměr TP19 
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[P-5]  Motorový spouštěč SM1E-10 
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[P-5]  Upínací pouzdro CONFIX MAV 4061 – 48 x 80 
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[P-12]  Kulový kohout VL451, DN25-1“ 

 

 




