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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Předmětem této bakalářské práce je návrh a konstrukční řešení vodorovného bezosého 

spirálového dopravníku pro dopravu cukru na dopravní vzdálenost 7,5 m. Úvodní část je 

zaměřena na teorii o spirálním dopravníku a dopravovaném materiálu, dále následuje určení 

hlavních rozměrů, návrh pohonné jednotky a funkční výpočet dopravníku. V příloze je 

zpracovaná požadovaná výkresová dokumentace a konstrukční řešení dopravníku. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

bezosý spirálový dopravník, spirála, pohonná jednotka, pružná bezvůlová spojka, žlab, 

ložisko, konstrukce dopravníku 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the design and structural design of a horizontal shaftless 

screw conveyor for sugar transport with 7.5m delivery distance. The introduction focuses on 

theory of spiral conveyor and material conveyed, followed by specification of basic 

dimensions, drive unit design, and functional calculation of the conveyor. The attachment 

contains elaboration of required drawing documentation and structural design of the 

conveyor. 

 

KEYWORDS 

shaftless screw conveyor, spiral, drive unit, backlash free jaw coupling, trough, bearing, the 

conveyor structure 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
Šnekové dopravníky slouží k přepravě materiálu pomocí šneku či spirály v uzavřeném 

prostoru (trubkového tvaru) nebo korytu. Používají se pro plynulou dopravu materiálu a 

dávkování, kde lze regulovat množství. Tento druh dopravníku lze využít ve vodorovném, 

v nakloněném i ve svislém směru. Přepravovat lze od jemnozrnných a lehkých materiálů až 

po abrazivní, kusovité a lepivé materiály. Hlavními komponenty šnekového dopravníku jsou 

šnekovnice, žlab a motor s převodovkou. Nosnou částí dopravníku je žlab nebo tuba. 

Šnekovnice, nebo spirály mohou byt vyrobeny z oceli, nerezu nebo také z plastu. Plastové 

šnekovnice mají výborné vlastnosti pro dopravování lepivých a abrazivních materiálů, kde je 

možno použít plastové segmenty, které se nasunou na šestihrannou osu a vytvoří tak 

kompozitní šnekovnici s možností výměny části segmentu. Díky použití plastového materiálu 

nemusí být osazeny ložisky a pracují s minimálním třením, takže se mohou otáčet i 

naprázdno. 

S nastupujícími novými technologiemi se výroba rozvíjí, a tak jsou šnekovnice v mnoha 

případech nahrazeny spirálami, které mají mnohem širší využití. Bezosé spirály jsou buď 

s malým průměrem spirály, kde je jednou z výhod dopravování v obloucích a také 

dopravování materiálu na vzdálenosti do 120 m nebo robustní spirály s velkým průměrem 

spirály. Pomocí spirál lze materiál dopravovat i na větší vzdálenost a není rozhodující, zda je 

dopravník tažný nebo tlačný. Tlačný posouvá materiál od motoru a tažný k motoru. 

Významným výrobcem bezosých spirálních dopravníků je česká firma RATAJ a.s., která má 

dlouholeté zkušenosti, je světovým vývozcem těchto dopravníků a je lídrem na českém trhu. 

 

Obr. 1 Bezosý spirálový dopravník [3] 
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SESTAVA ŠNEKOVÉHO - SPIRÁLOVÉHO DOPRAVNÍKU 

1 SESTAVA ŠNEKOVÉHO - SPIRÁLOVÉHO DOPRAVNÍKU 
Šnekový dopravník se skládá z: 

 

1.1 POHONNÁ JEDNOTKA 

Pohonná jednotka je hnací člen otáčející spirálou, která je pod určitým stoupáním a tím 

dopravuje materiál. Byla zvolena pohonná jednotka, která je složena z elektromotoru, 

převodovky a frekvenčního měniče od firmy SEW-Eurodrive. Tento výrobce má s danými 

sestavami dlouholeté zkušenosti a dodává je jako kompaktní řešení. Tato sestava byla zvolena 

pro dlouhou životnost s ohledem na možné zadrhávání v dopravníku, kde by se při úplném 

zastavení mohla zničit převodovka. Proto byl zvolen k motoru s převodovkou také frekvenční 

měnič, na kterém lze nastavit maximální možný proud, plynulý rozběh a také rychlost otáčení 

(doprava a dávkování materiálu). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.1 Sestava šnekového dopravníku [2] 

1– Elektromotor s převodovkou, 2 – Pružná spojka, 3 – Ložisko, 4 – Šnekovnice, 5 – Vodicí 

ložisko, 6 – Žlab, 7 – Víko žlabu 
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SESTAVA ŠNEKOVÉHO - SPIRÁLOVÉHO DOPRAVNÍKU 

1.1.1 MOTOR S FREKVENČNÍM MĚNIČEM 

Elektromotory bez frekvenčního měniče mají při rozběhu tvrdý rozběh a také velké proudové 

zatížení 4-8 násobek jmenovitého proudu, kdy při zaplněném dopravníku může nastat zničení 

převodovky. Z tohoto důvodu byl zvolen elektromotor s frekvenčním měničem, který zajistí, 

aby se elektromotor a spirála rozjížděly pozvolna a nepřekročily maximální mez proudového 

zatížení. Elektromotor je také vybaven tepelnou pojistkou, která je nutná s ohledem na 

frekvenční měnič, který způsobuje větší zahřívání motoru při rozběhu.  

 

1.2 PRUŽNÁ BEZVŮLOVÁ SPOJKA 

Spojka je vložena mezi hřídelí motoru a čepem spirály, kde slouží k přenosu krouticího 

momentu z elektromotoru na spirálu. Mezi ocelovými přírubami je umístěna pryžová vložka, 

která pohlcuje rázy při chodu. Pro daný návrh je uvažována spojka od firmy OPIS viz Obr. 

1.3 

 

 

 

 

 

Obr.1.3 Pružná spojka OPIS-GAS-SG [8] 

Obr. 1.2Převodový elektromotor s frekvenčním měničem SEW-eurodrive[7] 
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SESTAVA ŠNEKOVÉHO - SPIRÁLOVÉHO DOPRAVNÍKU 

1.3 LOŽISKO 

Ložisko slouží k udržení čepu v požadované poloze, přenáší jeho zatížení a zároveň umožňuje 

pohyb ve zvoleném směru. Pohyb může být lineární nebo rotační. Zvoleno bylo ložisko od 

významného dodavatele - firmy SKF.  

 

1.4 ROZDÍLY VE ŠNEKOVNICI A SPIRÁLE 

Bezosý spirálový dopravník pracuje na stejném principu jako šnekový dopravník, pouze má 

místo klasické šnekovnice spirálu, která nemá vnitřní pevnou osu a je tedy v mnoha případech 

lepším řešením. Bez pevné osy pojme dopravník více materiálu a má tedy větší dopravní 

výkon, včetně možnosti ohýbaní spirálové osy do určitého průměr a poloměru. Dalším 

kladem je absence vodících ložisek a možnost volby koncového ložiska. Při dopravě na větší 

vzdálenost je podstatným faktorem, zda je dopravník tlačný nebo tažný. U spirálového 

dopravníku je vzdálenost pro tlačný systém prodloužena o několik metrů.  

 

 

 

Obr. 1.5 Porovnání spirály a šnekovnice [4] 

Obr. 1.4 Ložisko SKF [9] 
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SESTAVA ŠNEKOVÉHO - SPIRÁLOVÉHO DOPRAVNÍKU 

1.5 ŽLAB 

Žlab slouží jako nosná část pro přenos materiálu, na které je umístěna pohonná jednotka. 

Většinou mívá tvar písmene U s možností zakrytí nebo také trubkového tvaru. 

 

Obr. 1.6 Žlab tvaru U [2] 



BRNO 2016 

 

 

20 
 

ZVOLENÝ DOPRAVOVANÝ MATERIÁL 

2 ZVOLENÝ DOPRAVOVANÝ MATERIÁL 
Bezosé spirálové dopravníky se vyznačují především velkým rozsahem dopravovaného 

materiálu. Dopravovat lze od nejjemnějších po středně hrubé a abrazivní materiály sypkých 

hmot, ale také lepivé a tekoucí materiály. 

Dopravník může byt použit nejen k dopravě, ale také i k lehkému drcení a míchání 

dopravovaného materiálu. 

Navrhovaný dopravník bude využit k dopravě a jemného drcení cukru. Dále bude 

přimícháván do směsi pro výrobu kondenzovaného mléka. Pro další základní výpočty byl 

zvolen z Tab. 1 - cukr rafinovaný, granulovaný, suchý. Pro výpočet bylo využito 

doporučených hodnot. 

 

Tab.  1 Charakteristika vybraných sypkých hmot vhodných pro dopravu šnekovými dopravní [4] 

Název sypné hmoty Objemová sypná hmotnost 

Součinitel odporu 

dopravované hmoty 

M
in
im
ál
n
í 

M
ax
im
ál
n
í 

D
o
p
o
ru
če
n
ý

 

 ρs[t.m
-3

] λ[-] 

Cukr rafinovaný, 

granulovaný, suchý 
0,80-0,88 2,15 3,2 2,5 

Cukr rafinovaný, 

granulovaný, vlhký 
0,88-1,04 2,15 3,5  

Cukr práškový 0,80-0,96 2,15 3,2 2,5 

Cukr surový 0,88-1,04 2,15 5,0 4,0 
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ZÁKLADNÍ VÝPOČTY PRO NÁVRH DOPRAVNÍKU 

3 ZÁKLADNÍ VÝPOČTY PRO NÁVRH DOPRAVNÍKU 
Bezosý spirální dopravník bude sloužit k přesunu granulované suchého cukru ze skladu přímo 

do míchacího zařízení k další úpravě. Plnit se bude z velkoobjemových vaků přes násypku 

přímo na spirálu. 

 

3.1 VÝPOČET DOPRAVOVANÉHO OBJEMOVÉHO MNOŽSTVÍ 

Při výpočtu výkonnosti dopravníku, vychází se z dopravovaného objemového množství, platí 

tedy vztah (1), kde známe hodnoty: 

Q = 2100 kg.h
-1 

ρS = 850 kg.m
-3 

  
 

  
              

(1)  

  
    

   
             

 

Vztah (1) dle [4] str. 3 

Kde: V [m
3
.h

-1
] - dopravované objemové množství 

Q [kg.h
-1

] - dopravované hmotnostní množství, dle zadání bakalářské práce je dáno Q 

= 2100 kg.h
-1

 

ρS [kg.m
-3

] – objemová sypná hmotnost dopravované hmoty, dle zadání bakalářské 

práce je stanoveno, že maximální objemová hmotnost je 2800[kg.m
-3

] 

 

3.2 VÝPOČET PRŮMĚRU SPIRÁLY 

Pro výpočet průměru spirály použijeme vztah (2) kde známe hodnoty: 

V = 2,47 m
3
.h

-1
 

φ = 0,3 

n = 125 min
-1 

       
 

   

 

           

(2)  
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ZÁKLADNÍ VÝPOČTY PRO NÁVRH DOPRAVNÍKU 

Vztah (2) dle [4] str. 4 

Kde:  D [m] – vnější průměr spirály 

φ [-] součinitel plnění spirálového dopravníku, dle [4] je součinitel plnění pro cukr φ = 

0,3 

Součinitel optimálního plnění (φ) je nutno volit v závislosti na charakteristice dopravovaných 

hmot, jejich rychlosti posuvu, konstrukci a pracovních podmínkách šnekového dopravníku. 

Všeobecně se používají pro dané případy následující součinitelé (φ): 

0,45 – pro dopravované hmoty neabrazivní, velmi jemné až málo zrnité, volně sypké s nízkým 

součinitelem (λ) (mouka, obilí apod.) a při použití konstrukcí šnekových dopravníků bez 

středních ložisek 

0,30 – pro dopravované hmoty málo a středně abrazivní od velmi jemných do středně zrnitých 

(sůl, písek, cukr, cement slinek, uhlí apod.), při použití šnekových dopravníků se středními 

ložisky 

0,15 – pro těžké lepivé, nadměrně abrazivní dopravované hmoty v celém rozsahu doporučené 

zrnitosti (škvára, ruda, štěrk apod.), při použití šnekových dopravníků se středními ložisky [4] 

 n [min
-1

] – otáčky spirály, dle [4] jsou otáčky spirály doporučeny n = 125 min
-1 

Průměr spirály je nejbližší možný průměr dodávaných firmou RATAJ a. s., Se zohledněním 

na materiál nerez, DR = 0,140 m což odpovídá spirála s označením RLN 140. 

 

Tab.  2 Rozměry robustní bezosé spirály[6] 

Typ Průměr 

spirály vnější 

DR (mm) 

Stoupání 

závitu s 

(mm) 

Průměr 

spirály 

vnitřní DV 

(mm) 

Tloušťka 

spirály t 

(mm) 

Dopravní 

výkon V cca 

m
3
.h

-1
 

RLN 140 140 140 52 8 0,1 – 10,0 

 

3.3 VÝPOČET REÁLNÝCH OTÁČEK 

Doposud byly otáčky zadány jako teoretické, ale nyní budou vypočteny otáčky, které budou 

odpovídat příslušnému dopravnímu výkonu. Díky použití frekvenčního měniče bude dána 

možnost regulovat otáčky a nastavit tak odpovídající dopravní rychlost materiálu. 

V = 2,47 m
3
.h

-1 

φ = 0,3 

D = 0,121 m 

DR=0,140 m  
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(3)  

   
    

             
             

 

             Teoretické otáčky 

   
    

             
            

 

              Reálné otáčky 

Vztah (3) dle [4] str. 4 

Kde:  DR [m] – reálný vnější průměr spirály 

nT [min
-1

] – teoretické otáčky 

nR [min
-1

] – reálné otáčky 

 

3.4 VÝPOČET DOPRAVOVANÉHO VÝKONU 

Pro celkový potřebný příkon v kW použijeme vztah (4), kde známé hodnoty jsou: 

Q = 2100 kg.h
-1 

λ = 2,5 

L = 7,5 m 

H = 0 m 

D = 0,121 m 

DR=0,140 m  

   
       

   
 

   

  
 

(4)  

   
 

              

   
 

         

  
 

 

   
          Přesný teoretický příkon 

   
              

   
 

         

  
 

 

            Příkon dle navrhnuté spirály 
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ZÁKLADNÍ VÝPOČTY PRO NÁVRH DOPRAVNÍKU 

Vztah (4) dle [4] str. 6 

Kde:  λ [-] – součinitel odporu dopravované hmoty 

 H[m] – dopravní výška skloněného dopravníku 

 L [m] – délka spirály – vzdálenost od ložiska po konec spirály 

PP [kW] – celkový potřebný příkon k pohonu zatíženého spirálového dopravníku 

PPT [kW] – celkový potřebný teoretický příkon k pohonu zatíženého spirálového 

dopravníku 
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POHON SPIRÁLOVÉHO DOPRAVNÍKU 

4 POHON SPIRÁLOVÉHO DOPRAVNÍKU 
Dopravníky využívají většinou k pohonu elektromotory, které zajišťují chod dopravníku. 

Důležitým faktorem jsou otáčky a výkon elektromotoru. Většinou je možné volit elektromotor 

od jedné firmy a převodovku od druhé, v tomto případě byl použit kompaktní převodový 

elektromotor. 

 

4.1 VOLBA ELEKTROMOTORU S PŘEVODOVKOU 

K dopravníku byl zvolen elektromotor s převodovkou a frekvenčním měničem od firmy 

SEW-EURODRIVE s označením MOVIMOT® RF17DRS71S4/MM05/TH/LN, která jako 

jedna z mnoha disponuje kompaktním řešením. Tento elektromotor má výkon 0,55 kW a 

otáčky lze volit od 290-2900 min
-1
, kde výstupní otáčky jsou 25-253 min

-1
 . Na převodovce je 

příruba, kterou bude přimontovaná pohonná jednotka k dopravníku. Hřídele budou spojeny 

pružnou spojkou, která bude pohlcovat rázy a přenášet točivý moment. Převodovka je 

dodávána už včetně náplní a tak je připravena k použití.  

Obr. 4.1 Zvolený pohon od firmy SEW-EURODRIVE s 

označením MOVIMOT® RF17DRS71S4/MM05/TH/LN [7] 
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Obr. 4,2 Parametry pohonné jednotky [7] 
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4.2 ROZMĚRY POHONU 

Elektromotor je malých rozměrů a je s ním snazší manipulace při montáži. 

 

4.3 PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY 

Výstup z převodovky je hřídel o parametrech daných na Obr. 4.4 pro použití pružné spojky. 

Na Obr. 4.5 je vidět příruba kterou bude pohonná jednotka přimontovaná k dopravníku. Jedná 

se o střední průměr z přírub, které jsou vyráběny na tento typ převodovek.  

 

Obr. 4.4 Rozměry výstupní hřídele [7] 

Obr. 4.3 Rozměry pohonu, včetně dodatkových rozměrů [7] 
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Výrobce využívá kombinaci převodovek a elektromotorů a tak z tabulek můžeme vyčíst 

přesné rozměry pro zvolený návrh. V Tab. 3 lze vyčíst přímo zvolený pohon a jeho dodatkové 

rozměry. 

Tab.  3 Dodatkové rozměry pohonu k Obr. 4.3 

DR71S AC AD L LS LB X X9 Y 

[mm] 139 185 375 443 160 182 -14 148 

 

4.4 ZVOLENÁ PŘEVODOVKA 

Elektromotor je dodáván s převodovkou SEW-EURODRIVE RF17, kde R znamená, že se 

jedná o převodovku s čelní výstupní hřídelí, F označuje přírubu a její průměr, 17 je označení 

pro velikost převodovky. 

Základní parametry: Převodový poměr  i = 11,45 

   Výstupní otáčky n2 = 25-253 min
-1

 

 

4.5 REÁLNÝ DOPRAVNÍ VÝKON 

Vypočtený dopravní výkon byl čistě teoretický, kde byly vypočteny hlavní parametry, ale 

protože se průměr spirály musel zvětšit, otáčky se mohly snížit. U malých průměrů spirál se 

průměr rovná stoupání D=s, což odpovídá parametrům spirály v Tab. 2. 

φ = 0,3 

DR=0,140 m  

s=DR 

nR= 63,8 min
-1

 

Obr. 4.5 Rozměry přípojné příruby [7] 
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(5)  

      
 

 
                    

 

                   

 

Vztah (5) dle [5] str. 4 

Kde:  s [m] – stoupání závitu 

 Vreal [m
3
.h

-1
] – reálné dopravované množství 

 π  [-] - Ludolfovo číslo Pí = 3,1416 

Použitím frekvenčního měniče mohou být otáčky regulovány, čímž lze dosáhnout přesného 

dopravního výkonu ve velkém rozsahu. Dle Obr. 4.2 je rozsah otáček 25-253 min
-1

 , který 

dává reálný dopravní výkon v rozmezí: 

        
 

 

 
                  

 

        
              

        
 

 

 
                   

 

        
              

 

Kde:  Vrealmin [m
3
.h

-1
]  –minimální reálné dopravované množství 

 Vrealmax[m
3
.h

-1
]  – maximální reálné dopravované množství 

Toto rozmezí bez problému reaguje na zpomalení i zrychlení procesů ve výrobě a pohybuje se 

v přesně daných hodnotách. 
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4.6 ZVOLENÍ PRUŽNÉ SPOJKY 

Pro zvolení pružné spojky musí být známy technické parametry vstupní a výstupní hřídele. 

Z Obr. 4.4 je známa vstupní hřídel z převodovky o průměru D=20mm. Na základě tohoto 

rozměru byla zvolena pružná spojka od firmy OPIS s označením GAS/SG a velikosti 

00(19/24). Rozměry celé pružné spojky se nachází v Tab. 4 v druhém řádku. 

 

 

Obr. 4.6 Rozměry pružné spojky OPIS GAS/SG [8] 

Obr. 4.7 Rozměry pružné spojky OPIS GAS/SG pro Obr. 4.6 [8] 
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5 HMOTNOST DOPRAVNÍKU A DOPRAVOVANÉHO MATERIÁLU 
Hmotnost spirálového dopravníku se skládá z hmotností spirály, žlabu, pohonné jednotky, 

ložiskového tělesa a hmotnosti dopravovaného materiálu. 

 

5.1 HMOTNOST SPIRÁLY 

Hmotnost spirály je dána hmotností nerezové pásoviny, ze které je spirála vyrobena. Výpočet 

je proveden pomocí Guldinovy věty. Při výpočtu budou použity parametry z Tab. 2 

 

5.1.1 VZNIKLÁ PLOCHA ŘEZEM SPIRÁLY 

DR=0,140 m  

DV=0,052 m  

t=0,008 m  

   
     

 
   

(6)  

   
           

 
       

 

                  

Kde:  DV [m] – průměr vnitřní spirály 

 t [m] - tloušťka spirály 

 Sř [m
2
] – plocha řezu spirálou 

 

5.1.2 POLOMĚR LEŽÍCÍ V TĚŽIŠTI VZNIKLÉ PLOCHY ŘEZEM 

   
     

 
 

(7)  

   
           

 
 

 

            

Kde:  rT [m] – poloměr těžiště ploch 

 

 



BRNO 2016 

 

 

32 
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5.1.3 DÉLKA OSY JEDNOHO ZÁVITU SPIRÁLY 

DR=0,140 m  

s=DR 

                 (8)  

                         

           

Kde:  l0 [m] – délka osy jednoho závitu 

 

5.1.4 POČET ZÁVITŮ NA SPIRÁLE 

L = 7,5 m 

  
 

 
 

(9)  

  
   

     
 

 

      

Kde:  z [-] – počet závitů spirály 

 

5.1.5 OBJEM JEDNOHO ZÁVITU 

         (10)  

                    

             m
3
  

Kde:  VJ [m
3
] – objem jednoho závitu 

 

5.1.6 CELKOVÝ OBJEM SPIRÁLY 

        (11)  

                 

                 

Kde:  VC [m
3
] – celkový objem spirály 
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5.1.7 HMOTNOST SPIRÁLY 

ρ=7850kg.m
-3 

        (12)  

                  

            

Kde:  mS [kg] – hmotnost spirály 

 ρ  [kg.m
-3

] – hustota nerezové oceli, z které je vyrobena spirála. Dle [13] je pro 

nerezovou ocel (podle normy AISI 304 s označením ČSN 10 088) hustota ρ = 7850 kg.m
3
.  

 

5.2 HMOTNOST ČEPU 

Čep je uložen v ložisku, které je umístěno na straně pohonné jednotky. Druhá strana spirály je 

bez ložiska. Čep je ze stejného materiálu jako spirála, ke které je přivařen (dle normy ČSN 

10 088). 

 

5.2.1 OBJEM ČEPU 

DČ=0,020m 

h=0,10m 

     
  

 

 
   

(13)  

     
      

 
      

 

                 

Kde:  h [m] – délka čepu 

 DČ [m] – průměr čepu, voleno dle průměru otvoru pružné spojky 

 VČ [m
3
] – objem čepu 

 

5.2.2 HMOTNOST ČEPU 

        (14)  
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Kde:  mČ [kg] – hmotnost čepu 

 

5.3 HMOTNOST LOŽISKOVÉHO TĚLESA 

Z důvodu jednoduchého uložení bylo zvoleno ložiskové těleso. Hmotnost ložiskového tělesa 

je dána dle SKF [9].   

mT=1,1 kg 

Kde:  mT [kg] – hmotnost ložiskového tělesa 

 

5.4 HMOTNOST ŽLABU 

Žlab je tvořen bezešvou nerezovou trubkou. Na začátku žlabu je navařena příruba, kde bude 

pomocí šroubového spoje osazeno uložení pro ložisko. Rozměry nerezové trubky jsou od 

výrobce Nerezové materiály [12]. 

DTR=0,159m 

tTR=0,0045m 

lTR=8m 

mTR=17,41kg.m
-1 

Kde:  DTR [kg] – vnější průměr trubky 

 tTR [m] – tloušťka trubky 

lTR [m] – délka trubky 

 mTR [kg.m
-1

] – hmotnost trubky na jeden metr délky 

 

5.4.1 HMOTNOST ŽLABU 

           (15)  

            

              

Kde:  mŽ [kg] – hmotnost žlabu 
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5.5 HMOTNOST POHONU 

Z číselných hodnot na Obr. 4.2 vyplývá, že celková váha elektromotoru, převodovky a 

frekvenčního měniče je 11 kg. 

mP=11 kg 

Kde:  mP [kg] – hmotnost pohonu 

 

5.6 HMOTNOST DOPRAVOVANÉHO MATERIÁLU 

Hmotnost materiálu byla vyjádřena ze vztahu součinitele plnění (16). 

 

5.6.1 VYJÁDŘENÍ OBSAHU ZE SOUČINITELE PLNĚNÍ 

DR=0,140 m  

φ = 0,3 

  
 

    
 

 

 
(16)  

  
    

   

 
 

(17)  

  
            

 
 

 

                

Vztah (16) dle [2] str. 86 

Kde:  S [m
2
] – plocha průřezu materiálem ve žlabu 

 

5.6.2 HMOTNOST MATERIÁLU VE ŽLABU 

          (18)  

                      

             

Kde:  mM [kg] – hmotnost materiálu ve žlabu 

 

 



BRNO 2016 

 

 

36 
 

HMOTNOST DOPRAVNÍKU A DOPRAVOVANÉHO MATERIÁLU 

5.7 CELKOVÁ HMOTNOST 

                     (19)  

                                  

              

Kde:  mC [kg] – celková hmotnost spirálového dopravníku v naplněném stavu 
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6 REAKCE NA LOŽISKO 
Spirála je uložena ve žlabu a v soudečkovém ložisku na čepu. Na ložisko působí axiální i 

radiální síly a na spirálu pouze radiální. 

 

6.1 VÝPOČET AXIÁLNÍ A RADIÁLNÍ SÍLY 

Radiální síla působí v obou podporách stejně. Axiální síla zatěžuje pouze ložisko. 

 

6.1.1 LINIOVÉ ZATÍŽENÍ 

Liniové zatížení působí na celou spirálu od podpory k podpoře. Toto zatížení způsobuje 

průhyb hřídele, proto je nutné použití soudečkového ložiska. 

  
 

 
 

         

 
 

(20)  

  
                

   
 

 

                

Kde:  g [m.s
-2

] – tíhové zrychlení, pro okolí Brna je g=9,81 m/s
2
 

 q [N.m
-1

] – líniové zatížení 

 

6.1.2 PODMÍNKY STATICKÉ ROVNOVÁHY 

 

                      (21)  

                    
    

   

 
 

(22)  

          

 
             

   

 
 

(23)  

Kde:  F [N] – síla 

 M [N.m
-1

] – moment 
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6.1.3 AXIÁLNÍ SÍLA FA 

Axiální síla vzniká působením materiálu na spirálu. Spirála vytváří nakloněnou rovinu, která 

přenáší sílu na ložisko. 

   
  

            
 

(24)  

Vztah (24) dle [2], str. 93 

 

Pro výpočet účinného poloměru použijeme vztah (25) 

             
  

 
 

(25)  

          
     

 
 

 

             

Vztah (25) dle[2], str. 93 

Kde:  RS [m] – účinný poloměr 

 

Pro výpočet úhlu stoupání spirály si vyjádříme vztah (27) ze vzorce (26) 

     
 

    
 

(26)  

       
 

    
 

(27)  

       
     

       
 

 

                

Kde:  α [rad] – úhel stoupání spirály 

 

K výpočtu využijeme vztahu (28), který vychází ze součinitele tření materiálu na spirálu. 

fm=0,5 

           (28)  
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Kde:  fm [-] – součinitel tření, cukr má součinitel tření 0,5 podle [11] 

 φS [rad] – úhel tření mezi materiálem a povrchem spirály 

 

Po výpočtu neznámých parametrů dosadíme do vztahu (24). 

MK=21 N.m 

   
  

                                     
 

 

              

 

Axiální síla je rovna síle podpory A dle vztahu (29). 

      (29)  

              

Kde:  MK [N.m] – krouticí moment, MK=21 N.m dle Obr. 4.2 

 

6.1.4 RADIÁLNÍ SÍLY FR 

Radiální síla je vypočtena dle vzorce (23), který udává zatížení obecné podpory, jenž je stejná 

i v bodě A, protože se na obecnou podporu nepřenáší síla ve směru osy x. Obecná podpora má 

souřadnici x rovnu 0 a je vyjádřena pouze hodnotou souřadnice y. Na podporu působí pouze 

váha spirály. 

q=65,335N.m
-1 

         

    
   

 
 

(30)  
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Radiální síla vychází z obecné podpory B. 

       (31)  

              

 

6.2 VOLBA LOŽISKA A LOŽISKOVÉHO TĚLESA 

Pro uložení ložiska bylo zvoleno ložiskové těleso od firmy SKF s označením FNL 505 B, kde 

musí být ložisko na upínacím pouzdru. Označení 505 je rozměrová varianta pouzdra a 

označení B znamená, že hřídel bude průchozí z obou stran pouzdra.  

6.2.1 ROZMĚRY LOŽISKOVÉHO TĚLESA PRO ULOŽENÍ  

Ložiskové těleso slouží k snadnému uložení ložiska s možností přimazávání a snadné výměny 

při poškození. 

mT=1,1kg 

Tab.  4 Rozměry ložiskového tělesa dle Obr. 6.1 [9] 

 da Ca Da A A1 AB Ba D H H1 J L N 

[mm] 20 20 52 39 10 56,5 15 74 100 38 98 110 11,5 

 

 

 

Obr. 6.1Rozměry ložiskové tělesa [9] 
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K uchycení ložiskového tělesa poslouží 3 šrouby v úhlu 120 .  

 

Tab.  5 Rozměry uchycení ložiskového tělesa [9] 

 J1 J2 J3 J4 J5 J6 N4 

[mm] 44 12 33 32 12 44 5 

 

Na Obr 6.3 je znázorněno zatížení ložiskového tělesa v bodech uložení. Dle Tab. 6 je zřejmé, 

že silové závislosti nebyly překročeny.  

 

Tab.  6 Zatížení na uložení[9] 

 P1 P2 P3 

[kN] 50 40 80 

 

 

 

Obr. 6.2 Rozměry uchycení ložiskového tělesa [9] 

Obr. 6.3 Druhy zatížení dle uložení [9] 
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6.2.2 ROZMĚRY LOŽISKA 

Tab.  7 Rozměry soudečkového ložiska dle Obr. 6.4 [9] 

 d1 D B d2 d3 D1 B1 B4 b K r1,2 

[mm] 20 52 18 31,3 38 44,2 29 8 3,7 2 1 

 

6.2.3 PARAMETRY LOŽISKA 

Níže uvedené parametry jsou použity k dalším výpočtům pro zjištění trvanlivosti ložiska. 

C=49900N 

C0=44000N 

e=0,35 

X=0,68 

Y=2,9 

mL=0,33kg 

Fa=418,257 N 

Fr=261,340 N 

 

 

 

Obr. 6.4 Rozměry soudečkového ložiska [9] 
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KOMBINOVANÉ RADIÁLNÍ A AXIÁLNÍ ZATÍŽENÍ 

Pro výpočet zatížení lze použít konfigurátor od výrobce SKF nebo může být 

užito následujících vztahů. Poměr axiálního a radiálního zatížení lze vyjádřit vztahem (32). 

V případě platnosti nerovnice, pokračuje výpočet dynamického ekvivalentního zatížení dle 

vztahu (33) 

  

  
   

(32)  

        

       
      

 

           

Vztah (32) dle [1] str. 619 

 

DYNAMICKÉ EKVIVALENTNÍ ZATÍŽENÍ 

Pokud ložiska přenáší jak radiální, tak i axiální zatížení, počítá se dynamické ekvivalentní 

zatížení. Je to takové zatížení, při kterém bude mít ložisko stejnou trvanlivost jako radiální 

ložisko. 

            (33)  

                            

  1390,657 N  

Vztah (33) dle [1] str. 619 

 

TRVANLIVOST LOŽISKA V HODINÁCH 

Z předchozích vztahů byly vypočteny neznámé parametry, dle kterých lze stanovit hodinovou 

životnost ložiska ze vztahu (34). 

     
 

 
 

 

 
   

     
 

(34)  

     
     

         
 

  
 

 
   

       
 

 

             h  

Vztah (34) dle [1] str. 626 

Z důvodu malých otáček lze předpokládat velmi dlouhou životnost ložiska. 
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Kde:  C [N] – základní dynamická únosnost 

 C0 [N] – základní statická únosnost 

 e [-] – mezní hodnota mezi axiálním a radiálním zatížením 

 X [-] – součinitel dynamického radiálního zatížení 

 Y [-] – součinitel dynamického axiálního zatížení 

mL [kg] – hmotnost soudečkového ložiska 

P [N] – dynamické ekvivalentní zatížení 

L10 [N] – základní výpočtová trvanlivost ložiska 
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7 PEVNOSTNÍ VÝPOČET 
Pro další výpočet bude stačit posouzení, zda pero na čepu a čep na spirále vydrží krouticí 

moment. 

7.1 ČEP 

Čep je vyroben ze stejného materiálu jako spirála. K výpočtu minimálního průměru čepu je 

použit vztah (37), ze kterého bude vyjádřen průměr. Z rovnice (38) bude vypočten minimální 

průměr čepu. 

MK=21 N.m 

τdov=45 MPa 

  
    

  
 

(35)  

   
    

  
 

(36)  

  
   

 
 

    

  

 
     

    
 

(37)  

      
     

      

 

 

(38)  

      
     

        

 

 

 

              

Vztah (35) dle [1] str. 151 

Vztah (36) dle [1] str. 152 

 

Kde:  τdov [MPa] - dovolené napětí v krutu, dle [14]  τdov=45 MPa 

 JP [mm
4
] - polární kvadratický moment průřezu 

 dmin[m] - minimální průměr čepu 
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7.2 PERO 

Bude použito těsné pero dle Obr. 7.1 . Zvolíme poslední řádek. 

DČ=0,020m 

b=0,006m 

h=0,006m 

t=0,0035m 

t1=0,0025m 

l=0,025m 

Kde:  b[m] – šířka pera 

 h[m] – výška pera 

 t[m] – hloubka drážky pro pero v hřídeli 

 t1[m] – hloubka drážky pro pero v náboji 

 l[m] – délka pera 

 

7.2.1 KONTROLA PERA NA OTLAČENÍ 

Zjištění obvodové síly na povrchu hřídele bude provedeno pomocí vztahu (39) 

MK=21 N.m 

DČ=0,020m 

   
    

  

 
(39)  

Obr. 7.1  Těsná pera [1] 
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Vztah (39) dle [1] str. 1080 

 

DOVOLENÝ TLAK 

Nejprve bude zvolena základní hodnota tlaku pro ocelový náboj dle [1] str. 1081. 

Ze vztahu (40) bude určen dovolený tlak na bocích drážky, aby nedošlo k otlačení mezi 

bokem drážky v náboji a perem. 

pO=150MPa 

          (40)  

            

            

Vztah (40) dle [1] str. 1080 

Kde:  pO [MPa] – základní hodnota tlaku, pro ocelový náboj dle [1] je pO=150MPa 

 

URČENÍ TLAKU NA BOK PŘI ZATÍŽENÍ OBVODOVOU SILOU 

Ze vztahu (41) bude vypočten tlak na drážku a náboj, kde bude dle podmínky (42) udáno, zda 

vyhovuje nebo ne. 

   
  

       
 

(41)  

   
    

                   
 

 

              

Vztah (41) dle [1] str. 1080 

Kde:  pp [MPa] – dovolený tlak na drážku 
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PEVNOSTNÍ VÝPOČET 

      (42)  

              MPa  

Vztah (42) dle [1] str. 1080 

Vypočtený tlak vyhovuje a lze tedy navrhnuté pero použít. 

 

NÁVRH MINIMÁLNÍ DÉLKY PERA 

Minimální délka pera bude vypočtena ze vztahu (43). 

     
  

     
   

(43)  

     
    

              
       

 

              

Vztah (42) dle [1] str. 1080 

Kde:  lmin [m] – minimální délka pera 
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ZÁVĚR 

ZÁVĚR 
Hlavním úkolem bakalářské práce bylo na základě výpočtů a získaných informací provést 

návrh konstrukčního řešení spirálového šnekového dopravníku. 

Jako dopravovaný materiál byl zvolen cukr, jehož vlastnosti odpovídají zadání a typu 

dopravníku. Ze zadání a provedených výpočtů byly určeny základní parametry navrhovaného 

dopravníku.  

Na základě výpočtů byla navržena nerezová spirála, která je poháněna převodovým 

elektromotorem s frekvenčním měničem. Frekvenční měnič byl zvolen za účelem plynulých 

změn rychlosti s ohledem na ekonomický provoz a regulaci dávkování cukru. Pro přenos 

krouticího momentu na spirálu byla navržena pružná spojka, která efektivně tlumí rázy ze 

spirály na převodovku. Následnou kontrolou byly provedeny výpočty reálných otáček a 

reálného dopravního výkonu. Z vypočtených hmotností byly zvoleny odpovídající 

soudečková ložiska. Navržená ložiska splňují požadavky dlouhé životnosti a jejich provoz 

vyžaduje minimální údržbu. Při pevnostním výpočtu bylo zohledněno možné otlačení drážky 

a pera. 

Bakalářská práce zachycuje trend a vývoj v oblasti šnekových dopravníků, bylo v ní využito 

řešení, které splňuje zadání práce a reálnost provedení. 

Výkresová dokumentace je navržena podle výsledků výpočtové části. Její součástí je sestavný 

výkres dopravníku a výkres detailu spirály. Výkresy vycházely z vytvořeného 3D modelu 

bezosého spirálového dopravníku, při kterém byly využity podklady od výrobců jednotlivých 

součástí dopravníku. Výkresová dokumentace byla vyhotovena v programu Autodesk 

Inventor 2014. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

ρS [kg.m
-3

] sypná hmotnost dopravované hmoty 

λ [-] součinitel odporu dopravované hmoty 

V [m
3
.h

-1
] dopravované objemové množství 

Q [kg.h
-1

] dopravované hmotnostní množství 

D [m] vnější průměr spirály 

φ [-] součinitel plnění dopravované hmoty 

n [min
-1

] otáčky spirály 

DR [m] reálný vnější průměr spirály 

H [m] dopravní výška skloněného dopravníku 

L [m] délka spirály – vzdálenost od ložiska po konec spirály 

nT [min
-1

] teoretické otáčky 

nR [min
-1

] reálné otáčky 

PP [kW] celkový potřebný příkon k pohonu zatíženého spirálového dopravníku 

PPT [kW] 

celkový potřebný teoretický příkon k pohonu zatíženého spirálového 

dopravníku 

i [-] převodový poměr 

n2 [min
-1

] výstupní otáčky 

s [m] stoupání závitu 

Vreal [m
3
.h

-1
] reálné dopravované množství 

Vrealmin [m
3
.h

-1
] minimální reálné dopravované množství 

Vrealmax [m
3
.h

-1
] maximální reálné dopravované množství 

DV [m] průměr vnitřní spirály 

t [m] tloušťka spirály 

Sř [m
2
] plocha řezu spirálou 

rT [m] poloměr těžiště ploch 

l0 [m] délka osy jednoho závitu 

z [-] počet závitů spirály 

VJ  [m
3
] objem jednoho závitu 

VC [m
3
] celkový objem spirály 

mS [kg] hmotnost spirály 

ρ [kg.m
-3

] hustota spirály 

h [m] délka čepu 



BRNO 2016 

 

 

52 
 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

DČ [m] průměr čepu 

VČ [m
3
] objem čepu 

π [-] Ludolfovo číslo  

mČ 

 

hmotnost čepu 

DTR [kg] vnější průměr trubky 

tTR [m] tloušťka trubky 

lTR [m] délka trubky 

mTR [kg.m
-1

] hmotnost trubky na jeden metr délky 

mŽ [kg] hmotnost žlabu 

mP [kg] hmotnost pohonu 

S [m
2
] plocha průřezu materiálem ve žlabu 

mM [kg] hmotnost materiálu ve žlabu 

mC [kg] celková hmotnost spirálového dopravníku v naplněném stavu 

g [m.s
-2

] tíhové zrychlení 

q [N.m
-1

] liniové zatížení 

F [N] síla 

M [N.m
-1

] moment 

RS [m] účinný poloměr 

α [rad] úhel tření mezi materiálem a povrchem spirály 

fm [-] součinitel tření 

φS [rad] úhel tření mezi materiálem a povrchem spirály 

mT [kg] hmotnost ložiskového tělesa 

C [N] základní dynamická únosnost 

C0 [N] základní statická únosnost 

e [-] mezní hodnota mezi axiálním a radiálním zatížením 

X [-] součinitel dynamického radiálního zatížení 

Y [-] součinitel dynamického axiálního zatížení 

mL [kg] hmotnost soudečkového ložiska 

P [N] dynamické ekvivalentní zatížení 

L10 [N] základní výpočtová trvanlivost ložiska 

MK [N.m] krouticí moment 

τdov [MPa] dovolené napětí v krutu 

JP [mm
4
] polární kvadratický moment průřezu 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

dmin [m] minimální průměr čepu 

pO [MPa] základní hodnota tlaku 

pp [MPa] dovolený tlak na drážku 

lmin [m] minimální délka pera 

b [m] šířka pera 

h [m] výška pera 

t [m] hloubka drážky pro pero v hřídeli 

t1 [m] hloubka drážky pro pero v náboji 

l [m] délka pera 
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Výkresová dokumentace: 
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