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Abstrakt 

 Tato bakalá�ská práce obsahuje návrh a konstruk�ní �ešení šnekového dopravníku pro 
dopravu cementu, vycházející ze zadaných parametr�.  Tato práce se zabývá výpo�tem 
hlavních �ástí dopravníku, návrhem rozm�r� a pevností kontrolou funk�ních �ástí. Dále je 
zde také �ešen zp�sob uložení šnekového h�ídele. Bakalá�ská práce je složena z technické 
zprávy a výkresové dokumentace, která obsahuje celkový výkres sestavy, výkres sestavy 
šneku a seznam položek. 

Klí�ová slova: šnekový dopravník, šnek, žlab, cement, pohon.   
   
  

Abstract 

 This bachelor´s thesis contains of a detail and design of a sloping cement worm 
conveyor, based on specified parameters. This work deals with the calculation of the main 
conveyor parts, design size and strength of the control sections. Then there is also a solution 
method of storing a worm shaft. The thesis is composed of technical reports and drawings, 
which includes general assembly drawings, assembly drawing of the screw, and a list of 
items. 

Key words: worm conveyor, spiral worm, trough, cement, drive. 
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1. Úvod 

 Šnekové dopravníky jsou ur�eny pro plynulou dopravu sypkých materiál�. Pat�í mezi 
dopravníky bez tažného elementu. Materiál je dopravován ve vodorovném i mírn� šikmém 
sm�ru. Princip tohoto dopravníku spo�ívá v tom, že dopravovaný materiál se pohybuje jako 
neoto�ná matice na pohybovém šroubu. Výhodou šnekového dopravníku je promíchávání 
dopravované látky b�hem p�epravy a p�edevším konstruk�ní jednoduchost celého za�ízení. 

Obr. 1 Schéma šnekového dopravníku 
1 – šnek 
2 – žlab 
3 – pohon 
  
1.1 Šnek 

Šnek je hlavní �ástí šnekového dopravníku. Je tvo�en bezešvou ocelovou trubkou a 
šnekovnicí, která se nej�ast�ji vyrábí v plném, obvodovém, �i lopatkovém provedení. Plné 
šnekovnice jsou složeny z díl�, p�i�emž každý díl odpovídá  jednomu závitu. Šnekovnice se  
k trubce p�iva�uje pomocí koutového svaru. Šnek bývá uložen ve žlabu excentricky, aby 
nedošlo k ucpávání dopravovaného materiálu. 

1.2 Žlab 

Žlab je konstrukce ve tvaru písmene “U“, která je složena z plech� o tlouš�ce 4 až  
8 mm.  Do žlabu se vkládá šnek, jenž je zav�šen na konzolích, p�ipevn�ných k víku žlabu. 
Každá konzole obsahuje ložisko. Jedno z ložisek musí být axiální, aby bylo schopno zachytit 
axiální síly, které vznikají p�i provozu dopravníku.  

1.3 Pohon 

 Pohonnou jednotku šnekového dopravníku tvo�í elektromotor, p�evodovka a spojka.  
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2. Výpo�et základních rozm�r�

2.1 Výpo�et objemového dopravního výkonu 

�� � �� � ������	�� � 
������� ���  (1) 
  
Vztah (1) dle [1], str. 208 
Dle [1], str. 209, tab. 9.1 :  
       

- dopravovaný materiál…………………..  cement 
- sou�initel pln�ní………………………… � � ���   
- otá�ky šneku……………………………. �� � �����  

Dle [1], str. 210, tab. 9.2 : 
- sypná objemová hmotnost……………….. � � �������� ���

Dle zadání : 
- dopravované množství…………� � ����  ��� � ��������  ����

2.2 Výpo�et pr�m�ru šnekovnice 

Vycházím ze vztahu pro objemové dopravní množství  : 

� � ���  ! "#$%  &  �  �  '(        (2) 

Vztah (2) dle [1], str. 208 

Dle [1], str. 208 :      - stoupání šnekovnice……………………….. & ) ��*  +#  [m]  (3) 
                           
Z tohoto vztahu vyjád�ím pr�m�r šnekovnice +# a do vztahu (4) dosadím vztah (3) : 

+# � , 
  �����  -  &  �  �  '( � , 
  �����  -  ��*  +#  �  �  '( � , �����  -  �  �  '(
. �������������/
0

+# � 1 %��233	� ! ��� 	 �. � ������4 => Dle �SN ISO 1050 volím +# � ������   
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2.3 Výpo�et stoupání šnekovnice 

Dle [1], str. 208 :                & ) ��*  +# � ��*  ���� � �����4  (3) 
Dle normalizované �ady �SN ISO 1050 volím  S = 0,25 m  
Šnekovnice se bude vyráb�t z plechu S235JR o tlouš�ce 4 mm. 

3. Výpo�et pohonu 

3.1 Elektromotor 
K volb� vhodného elektromotoru je nutno nejd�íve zjistit výkon, který je pot�ebný 

k pohonu dopravníku. 
3.1.1 Minimální pot�ebný výkon 

5678 � � 9�2��  /:  ; < �0 � ����� =�>��2��  /��  � < �0 � 
?���@�    (5)
    
Vztah (5) dle [1], str. 209 
Dle [1], str. 210, tab. 9.2:  - celkový sou�initel odporu pro cement…………… w = 3,0 
K vypo�tenému výkonu  5678 vyhledáme nejbližší vyšší výkon elekromotoru => 
Volím t�ífázový, asynchronní, 4 pólový elektromotor  SIEMENS   [8] 
Parametry elektromotoru:    SIEMENS 1LA7 130-4AA60 
                                             P = 5,5 kW, �� � �
����A��� � �
����s-1 
                                             p�írubový, tvar IM B 5  

Obr. 2 Elektromotor SIEMENS [8] 
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Tab. 1 Rozm�rové parametry elektromotoru SIEMENS [8] 
Velikost Velikost

p�íruby 
AC HF HG L LA LB LC LD LF LG LK M N

132S FF265 259 107 167 454 12 374 552 128,5 426 140 42 265 230
P S T W D DA E EA F FA G GB GD GF Z

300 14,5 4 32,3 38 38 80 80 10 10 33 33 8 8 4

3.2 P�evodovka 
K navrženému elektromotoru SIEMENS volím �elní p�evodovku od firmy TOS 

ZNOJMO – MTC 62AB1780  [9]. Tohoto výrobce p�evodovek jsem zvolil kv�li vzájemnému 
propojení s výrobcem elektromotor� SIEMENS. 
Parametry p�evodovky:  
- p�evodový pom�r    i = 12,35    [9] 
- výstupní otá�ky    �	 � 8B7 � �%���	��� � ����*���A��� � ��?����                 (6)       
- kroutící moment    CD � EF � E	 ! 8$ � ����	 ! ��=2 � 

��G  �        (7) 

Obr. 3 P�evodovka TOS ZNOJMO [9] 

Tab. 2 Rozm�rové parametry p�evodovky TOS ZNOJMO  [9] 
Velikost A AB B BB CA CB Dk6 E F G H
MTC62A 215 290 260 300 35 7,5 50 100 14 53,5 180

HA K L M Nj7 S S2 T V1 V2 J Hmot. 
[kg] 

35 17 315 165 130 M8x19 M16 3,5 295 334 14,85 58,0
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3.3 Spojka 
  

Volím spojku s pryžovou obru�í SPO1 od firmy SIGAD [10]. Tato spojka tlumí 
nerovnom�rný pr�b�h otá�ek p�i p�enosu kroutícího momentu v libovolných polohách a 
umož�uje klidný chod. Tato spojka vylu�uje p�enos axiální síly. 

                              Obr. 4 Schéma spojky s pryžovou obru�í [10]                 Obr. 5 Spojka s pryžovou obru�í [10] 

Tab. 3 Základní technické parametry spojky SPO1 SIGAD [10]  
Typ HIJN.m 

HIKN.m 
LMNOot/min 

PJmm 
PKmm 

PQ�MNOmm 
L 

mm 
250 630 1200 2000 200 96 45 220 

4. Kontrola objemového dopravního výkonu 

 Když znám skute�né otá�ky �	 � ��?�R��, kterými se bude otá�et šnek ve žlabu, 
dosadím je do vztahu (2). Aby byla podmínka dopravního výkonu spln�na, musí být skute�ný 
dopravní výkon ���SD  stejný nebo o n�co v�tší, než dopravní výkon teoretický ��. 

���SD � ���  ! "#$%  �  &  �	  '( � ���  ! ���	$
%  ���  ����  ��?  �  (8) 

���SD � 
���?���  ��� > �� � 
������  ��� => podmínka je spln�na 



Šnekový dopravník pro dopravu cementu 

�

�

���������� ��� 	
��������

�

5. Hmotnost šneku 

5.1 Hmotnost šnekového h�ídele

Šnekový h�ídel bude bezešvá ocelová trubka o rozm�rech Ø60,3 x 6,3 dle �SN ISO 1050.   
H�ídel bude vyroben z materiálu 1.0308 (ekvivalent 11 353). Dle [6], str. 296, je hmotnost  
1 m tohoto h�ídele 8,39 kg. Šnek bude poskládán ze �ty� stejných dílu o celkové délce 12 m. 
Celková hmotnost h�ídele tedy bude: 
�T � :�  ��� � ���  *��? � ����*���      (9) 
  
5.2 Hmotnost šnekovnice 

K vypo�tení objemu, díky kterému následn� zjistím hmotnost jednoho závitu šnekovnice, 
pot�ebuji znát délku šnekovnice na jednom stoupání. Tuto délku vypo�ítám pomocí polom�ru 
mezikruží šnekovnice a již vy�íslené hodnot� stoupání závitu.  
5.2.1 Polom�r mezikruží šnekovnice 

U6 � VWXY	 � ���2W�������	 � ���?����     (10) 

Polom�r šnekovnice……….….….R = 0,16 m 
Polom�r šnekového h�ídele………ZT � ���������

Obr. 6  Polom�ry šnekovnice 
5.2.2 Délka šnekovnice na jednom stoupání závitu 

Obr. 7 Délka šnekovnice na jednom stoupání závitu

:#� � [&	 \ /�  -  U60	 � [����	 \ /�  -  ���?��0	 � ��
*��      (11) 
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5.2.3 Objem šnekovnice 

Nyní už znám všechny pot�ebné rozm�ry a mohu vypo�ítat objem jednoho závitu šnekovnice. 

Obr. 8 Schéma závitu šnekovnice na šnekovém h�ídeli 
- ší�ka p�í�ného pr��ezu šnekovnice  ]#
]# � U ^ ZT � ��� ^ ������� � ����?*���        (12) 
- plocha p�í�ného pr��ezu šnekovnice  &#  
&# � ]  �# � ����?�*  ����
 � �������?
��	        (13) 
- po�et závit� šnekovnice 

_ � à � �	��	� � 
*                      (14) 

- celkový objem šnekovnice  
b# � &#  :#�  _ � �������?
  ��
*  
* � ��������       (15) 

5.2.4 Výpo�et hmotnosti šnekovnice 

Výslednou hmotnost šnekovnice získám vynásobením celkového objemu šnekovnice hustotou 
pro ocel.  

�# � bS  c � �����  �*�� � ���������         (16) 

Hustota oceli dle [15] c � �*��� D96.   



Šnekový dopravník pro dopravu cementu 

�

�

���������� ��� 	
��������

�

5.3 Hmotnost �epu 

Jednotlivé �ásti šnekového h�ídele budou spojeny �epy ( viz Obr. 9 ). Na obou stranách je �ep  
opat�en dv�ma d�rami pro �epy s hlavou. Tyto díry jsou vzájemn� pooto�eny o 90°. 

Obr. 9 Schéma �epu 
- objem �epu 

bd � e�  f! ���%33$
% g  ��� \ f! ���2$

% g  ����h � �������
?*���      (17) 

- hmotnost �epu 
�d � bd  c � �������
?*  �*�� � ��?���        (18) 

Hustota oceli dle [15] c � �*��� D96.

5.4 Celková hmotnost šneku 

Celkovou hmotnost šneku vypo�ítám tak, že se�tu hmotnosti šnekového h�ídele, šnekovnice, 
spojovacích �ep�, kterých je celkem p�t a hmotnosti ostatních sou�ástí. Mezi tyto sou�ásti 
pat�í ložiska a �epy s hlavou. Hmotnost t�chto sou�ástí jsem kompenzoval p�i�tením 15 kg 
k celkové hmotnosti šneku. 

�i � �T \ �# \ �  �d \ �� � ����* \ ������ \ �  ��? \ �� � ��������    (19) 
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6. Návrh uložení šneku 

6.1 Koncové ložisko 

6.1.1 Výpo�et radiální síly  
Radiální sílu získám z celkové hmotnosti. Tato síla musí být rovnom�rn� rozložena mezi 
všechna ložisko. 

jV � 6k  98l � 	3��� =�>�� � ������G    (20) 

6.1.2 Volba koncového ložiska 
Koncové ložisko bude radiální kuli�kové jedno�adé. Z d�vodu možné dilatace materiálu, 
zp�sobené zm�nou teploty okolí, musí být ložisku umožn�n posuvný pohyb ve sm�ru osy 
h�ídele. Ložisko je zabezpe�eno pojistnou maticí se �ty�mi drážkami a pojistnou podložkou 
s p�ímým ozubem. Ložisko je ut�sn�no v ložiskovém dome�ku pomocí h�ídelového t�snícího 
kroužku a plst�ného t�snícího kroužku. P�ívod maziva do ložiska je �ešen pomocí tlakové 
maznice.   

Volím ložisko kuli�kové jedno�adé firmy SKF 6011 dle [11] 
Vypo�tené hodnoty:   

jm � ��GjV � ������G�	 � ����*���A���

Hodnoty ložiska dle [11]: 
n� � �?���Go� � �p� � �q� � �

Obr. 10 Koncové ložisko 
- dynamické ekvivalentní zatížení 
5� � o�  jV \ p�  jm � �  ����� \ �  � � ������G       (21) 
Vztah (21) dle [11]  
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- trvanlivost ložiska 

rT� � fsBEBgtB  f ��u
2� 8$g � f	=2����	�� g�  f ��u

2� ��3�>�g � �
��  ��2��vw        (22) 

Vztah (22) dle [11]  
6.2 Ložisko pohonu 

6.2.1 Výpo�et axiální síly  

Axiální síla vzniká p�sobením dopravovaného materiálu na šnek. Tato síla musí být 
zachycena axiálním ložiskem, které se nachází v�tšinou na stran� pohonu. 
- ú�inný polom�r šnekovnice 
US � � /�����xy���
0  + � ��
  ���� � ����*��        (23) 
Vztah (23) dle [1] 
- úhel stoupání šnekovnice 

Znám-li stoupání šnekovnice a její jmenovitý pr�m�r, pak mohu vypo�ítat úhel 
stoupání šnekovnice pomocí goniometrické funkce.   

�x� z � {| } � ��	�| ���	 � ���
*�                                            (24) 

�x��� z � ��~�*�                                                                (25)                                                 

Obr. 11 Úhel stoupání šnekovnice 
Pro ur�ení t�ecího úhlu mezi šnekem a dopravovaným materiálem pot�ebuji znát sou�initele 
t�ení �6 pro ocel a cement.
�x� � � �6 � ��? � �x��� � � 
�~�?�        (26) 
�6 � ��? dle [14], tab. 8, str. 12 
- axiální síla 

jm � ��V� ��8/�W�0 � %%2�2���	> ��8/��~�>�W%�~�=�0 � ���*�G        (27) 

Vztah (27), dle [1], str. 210 
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6.2.2 Volba ložiska pohonu 

Ložisko, umíst�né na vstupním h�ídeli (�epu), musí zachytit jak axiální, tak radiální zatížení. 
Volím proto soude�kové ložisko, které je schopné zachytit oba druhy zatížení. Konstruk�ní 
provedení ložiskového dome�ku a jeho ví�ka zabrání posunutí ložiska v axiálním sm�ru. 
K ut�sn�ní prostoru ložiska použiji h�ídelový t�snící kroužek a plst�ný t�snící kroužek. Tato 
t�sn�ní se nacházejí jak na stran� spojky, tak na stran� šneku. Mazání ložiska bude zajišt�no 
pomocí tlakové maznice. 

Volím dvou�adé soude�kové ložisko  
SKF 22212 EK dle [12] 
Vypo�tené hodnoty:   

jm � ���*�GjV � ������G�	 � ����*��4����
Hodnoty ložiska dle [12]: 

�	 � ���
o	 � ���p	 � 
��q	 � ����n	 � ����G
    Obr. 12  Ložisko pohonu 
- pom�r axiální a radiální síly 
���� � 	��>��	�� � 
��� � �	             (28) 

Vztah (28) dle [12] 
- dynamické ekvivalentní zatížení 
5	 � o	  jV \ p	  jm � ���  ����� \ 
��  ���* � �����G      (29) 
Vztah (29) dle [12] 
- trvanlivost ložiska 

rT	 � fs$E$gt$  f ��u
2� 8$g � f��2�����	2� g����  f ��u

2� ��3�>�g � ����  �����vw                      (30) 

Vztah (29) dle [12] 



Šnekový dopravník pro dopravu cementu 

�

�

���������� ��� 	
��������

�

6.3 Kluzné ložisko 

Tato ložiska se budou nacházet na spojovacích �epech mezi jednotlivými díly šneku uvnit�
dopravníku. Ložiska budou zatížena radiální silou a nalisována do ložiskových dome�k�. 
K ut�sn�ní ložiskového prostoru slouží h�ídelové t�snící kroužky, nacházející se ve ví�kách 
po obou stranách ložiska. Všechny ložiskové dome�ky, obsahující kluzná ložiska, budou 
p�ipevn�ny k nosníku tvaru “U“ pomocí závrtných šroub�. Budou tedy výškov� stavitelné. 
Mazání je �ešeno p�ívodem maziva p�ímo pod ložisko pomocí tlakové maznice. 

Obr. 13 Uložení kluzného ložiska
Volím kluzné ložisko SKF PBM 60 75 60  dle [13] 
Vypo�tené hodnoty:                              jV � ������G                                      
�vw�v���:vyA��x�w:��������w` � ������:` � �����
- kontrola na otla�ení 

q` � ��`� �� � ��	�����2 ���2 � �
�*��5x � ���
�*��C5x       (31) 

q` � q�` � ��C5x � ložisko na otla�ení vyhovuje 
      
Dovolený tlak v ložisku q�` dle [6], str. 54 
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7. Pevnostní kontrola 

V této kapitole se kontrolují navržené �ásti šnekového dopravníku. Pevnostní kontrola je 
zam��ena zejména na spoje šnekového h�ídele, p�enášející kroutící moment o velikosti  CD � 

��G  �, vystupujícího z p�evodovky. 
7.1 Kontrola �epu 

Jednotlivé �ásti šneku jsou spojeny �epy (viz Obr. 9 a Obr. 13), kterými prochází na obou 
stranách dvojice �ep� s hlavou. Tyto �epy jsou opat�eny podložkou a zajišt�ny závla�kou. 

Obr. 14 Schéma spojení a pr�b�h zatížení �epového spoje 

1 – šnekový h�ídel  - materiál 1.0308 (ekvivalent 11 353) 
   - dovolené otla�ení q"8 � ����C5x; dle [6], str. 52 
   - dovolené nap�tí ve smyku �"8 � ���C5x; dle [6], str. 53 
   - +� � �������  
2 – spojovací �ep  - materiál 1.0050 (ekvivalent 11 500)  
   - dovolené otla�ení q"T � ����C5x; dle [6], str. 52 
   - +	 � ���
����  
3 – �ep s hlavou  - volím �ep s hlavou 12 x 70 x 3,2 B ISO 2341 - St  
   - materiál 1.0060 (ekvivalent 11 600) 
   - dovolené nap�tí ve smyku �"d � ���C5x; dle [6], str. 53 
   - +� � �������  



Šnekový dopravník pro dopravu cementu 

�

�

���������� ��� 	
��������

�

- tlak v h�ídeli ( spojovací �ep ) 

qT � 2 ��"$$ ". � 2 %%2�2���%33$  ����	 � ?*��
  ��2�5x � ?*��
�C5x                                   (32) 

qT � q"T � ����C5x � spojovací �ep na otla�ení vyhovuje 
Vztah (32) dle [4], str. 51 

- tlak v náboji 

q8 � % ��". �"B$�"$$� � % %%2�2����	 /���2��$����%33$0 � ��?�
  ��2�5x � ��?�
�C5x                      (33) 

q8 � q"8 � ����C5x � šnekový h�ídel na otla�ení vyhovuje 
Vztah (33) dle [4], str. 51 

- kontrola náboje na smyk 

�8 � � ���Bu ��B���$���B
� %%2�2�Bu � � u .�� � �¡¡�� � u .

� �����  ��2�5x � ������C5x      (34) 

�8 � �"8 � ���C5x � náboj na smyk vyhovuje 
Vztah (34) dle [4], str. 51 

- kontrola �epu na smyk 

�d � � % ��! ".$ "$ 8d � % %%2�2! ����	$  ���%33 	 � 
��
  ��2�5x � 
��
�C5x                  (35) 

�d � �"d � ���C5x � �ep s hlavou na smyk vyhovuje �d � �….. po�et �ep� s hlavou 
Vztah (35) dle [4], str. 51 

7.2 Kontrola vstupního �epu 

Nyní navrhnu a zkontroluji spojení náboje spojky s �epem (h�ídelí) p�enášejícím kroutící 
moment na šnek. Toto spojení provedu pomocí t�sného pera. 
Materiál �epu 1.0050 (ekvivalent 11 500); dle [6], str. 53, �"D � ���C5x
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- výpo�et p�edb�žného pr�m�ru �epu

+��S � 1�2 ��! ¢�£
. � 1�2 %%22��! 3�. � ���?���         (36) 

Vztah (36) dle [3], str. 24 
- výpo�et skute�ného pr�m�ru �epu
Skute�ný pr�m�r �epu získám p�i�tením hloubky drážky v h�ídeli k minimálnímu pr�m�ru 
�epu. Hloubka drážky v h�ídeli pro pr�m�r 31,9 mm dle [6], str. 463, t = 4,7 mm. 
+�S � +��S \ � � ���? \ 
�� � �����                                                                             (37) 
Volím pr�m�r �epu  +�S � �*���

Obr. 15 Drážka pro pero                                                                                       
- výpo�et délky pera
Délku pera si vyjád�ím ze vztahu pro otla�ení (38) 

q"t � 	 �£�B "¤� `¥ �� :t            (38) 

Dle [6], str. 52,  q"t � ����C5x
Hloubka drážky v náboji dle [6], str. 463, �� � ������
:t � 	 �£�B "¤� t�¥ � 	 %%22����� �> ��� � �������          (39) 

Dle [6], str. 463, volím normalizovanou délku pera :t � ���� dle �SN 02 2562 
Nyní už znám všechny pot�ebné rozm�ry a proto  dle [6], str. 463, volím: 

PERO 10e7x8x63 �SN 02 2562 
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Zbývá už jen zkontrolovat pero na otla�ení a �ep s drážkou pro pero na smyk. 
- kontrola pera na otla�ení
Zjišt�né hodnoty dosadím do vztahu (38) 

qt � 	 �£�B "¤� `¥ � 	 %%22����� �> 2� � ����C5x          (38) 

qt � q"t � ����C5x � pero na otla�ení vyhovuje 
- kontrola �epu s drážkou pro pero na smyk

�S � �£� �¤�.
Bu �¦¥ § /�¤��§0$

$ �¤�
� %%2�2�  � .¨.Bu � � B  �  �¡ / � .¨� �  �¡0$$  � .¨

� 

���  ��25x � 

����C5x    (40) 

�S � �"D � ���C5x � �ep s drážkou pro pero na smyk vyhovuje 
Vztah (40) dle [6], str. 41 

8. Zatížení žlabu 
Zatížení žlabu je nutno po�ítat kv�li návrhu jeho konstrukce. Jedná se o spojité zatížení po 
celé délce žlabu, ale pro výpo�et budu považovat toto zatížení jako sílu p�sobící v t�žišti. 
P�i výpo�tu zatížení vycházím ze vztahu pro sou�initel pln�ní, ze kterého vyjád�ím obsah 
cementu v p�í�ném �ezu žlabu -  &i. 

� � ak� �#�
�� &i � © ! "#$% � ��� ! ���	$

% � ��
�  ���	�	  (41) 

Vztah (41) dle [1], str. 209 

     Obr.16 Zapln�ní žlabu 
- výpo�et hmotnosti cementu ve žlabu 
�ii � &i  :  � � ��
�  ���	  ��  ���� � �
���
���                  (42)
      
- síla p�sobící na žlab 
ji � �ii  � � �
���
  ?�*� � �
���G         (43) 
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9. Záv�r 

Cílem této bakalá�ské práce byl návrh vodorovného šnekového dopravníku pro dopravu 
cementu. Tato práce se skládá z technické zprávy a výkresové dokumentace, která obsahuje 
výkres sestavení s podrobnou podsestavou uložení šnekového h�ídele, sva�ovací sestavu 
šnekovnice a seznam položek. Postup návrhu probíhal tak, že byly nejd�íve ur�eny základní 
parametry šneku a poté se postupovalo konven�ním zp�sobem návrhu. Dalším krokem byla 
volba pohonné jednotky, která je složena z elektromotoru SIEMENS a p�evodovky TOS 
Znojmo. D�vod zvolení práv� této dvojice byl ten, že oba subjekty jsou vzájemn� propojeny.    
Jedním z d�ležitých bod� technické zprávy byl návrh uložení šneku. Toto uložení bylo 
zajišt�no pomocí dvou�adého soude�kového ložiska na stran� pohonu, radiálního kuli�kového 
ložiska na konci šneku a kluzných ložisek uvnit� žlabu. Ke všem ložisk�m byl navržen p�ívod 
maziva užitím tlakových maznic. Dále bylo nutno zabránit p�ístupu cementu do ložiskového 
prostoru. Toho bylo docíleno vhodnou kombinací t�snících kroužk�. Také byla provedena 
pevnostní kontrola t�ch �ástí dopravníku, které jsou zatíženy kroutícím momentem. Žádná 
z vypo�tených hodnot nep�ekro�ila dovolenou mez. Výkresová dokumentace byla 
vypracována na základ� technické zprávy a zhotovena pomocí programu Autodesk AutoCAD 
Mechanical.  
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11. Seznam použitých symbol�

VELI�INA POPIS JEDNOTKA
�� Objemový dopravní výkon ��  ���
Q Dopravní výkon ��  ���

 Sypná objemová hmotnost dopravovaného materiálu ��  ��
� Sou�initel pln�ní - 
n Zvolené otá�ky šneku ���  
+# Pr�m�r šnekovnice m 
S Stoupání šnekovnice m 
'( Sou�. snižující dopravní množství p�i doprav� vzh�ru - 

5678 Minimální pot�ebný výkon W 
w Celkový (globální) sou�initel odporu - 
�� Otá�ky elektromotoru ���
�	 Otá�ky vycházející z p�evodovky ���
i P�evodový pom�r - 

CD Kroutící moment N.m 
P Výkon elektromotoru W 
� Úhlová rychlost Zxw  ���

C�� Jmenovitý to�ivý moment spojky N.m 
C�	 To�ivý moment spojky, p�i kterém dojde k prokluzu N.m 
�6�ª Maximální otá�ky spojky ���
���SD Skute�ný objemový dopravní výkon ��  ���
�T Hmotnost šnekového h�ídele kg 
�� Hmotnost 1m šnekového h�ídele kg 

l Dopravní délka m 
h Dopravní výška m 

U6 Polom�r mezikruží šnekovnice m 
R Polom�r šnekovnice  m 
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VELI�INA POPIS JEDNOTKA
ZT Polom�r šnekového h�ídele m 
:#� Délka šnekovnice na jednom stoupání závitu m 
]# Ší�ka p�í�ného pr��ezu šnekovnice m 
�# Tlouš�ka šnekovnice m 
&# Plocha p�í�ného pr��ezu šnekovnice m 
z Po�et závit� šnekovnice - 
b# Celkový objem šnekovnice ��
« Hustota oceli ��  ��
bd Objem �epu ��
�i Celková hmotnost šneku kg 
�# Hmotnost šnekovnice kg 
�� Kompenza�ní hmotnost šneku kg 
jV Radiální síla N 
�¬ Po�et ložisek - 
g Gravita�ní zrychlení m.s-2

jm Axiální síla N 
n� Základní dynamická únosnost kuli�kového ložiska N 
o� Koeficient radiálního zatížení kuli�kového ložiska - 
p� Koeficient axiálního zatížení kuli�kového ložiska - 
q� Mocnitel pro kuli�kové ložisko - 
5� Ekvivalentní dynamické zatížení kuli�kového ložiska N 

rT� Základní trvanlivost kuli�kového ložiska h 
US Ú�inný polom�r šnekovnice m 
 Úhel stoupání šnekovnice ° 
 T�ecí úhel mezi materiálem a šnekem ° 
�6 Sou�initel t�ení pro ocel a cement - 
�	 Pom�r radiální a axiální síly  - 



Šnekový dopravník pro dopravu cementu 

�

�

���������� ��� 	
��������

�

VELI�INA POPIS JEDNOTKA
o	 Koeficient radiálního zatížení soude�kového ložiska - 
p	 Koeficient axiálního zatížení soude�kového ložiska - 
q	 Mocnitel pro soude�kového ložiska - 
n	 Základní dynamická únosnost soude�kového ložiska N 
rT	 Základní trvanlivost soude�kového ložiska h 
w` Jmenovitý pr�m�r kluzného ložiska m 
:` Délka kluzného ložiska m 
q` Otla�ení kluzného ložiska MPa 
q�` Dovolené otla�ení kluzného ložiska MPa 
qT Tlak v h�ídeli MPa 

q"T Dovolený tlak v h�ídeli MPa 
+� Pr�m�r šnekového h�ídele m 
+	 Pr�m�r �epu ve šnekovém h�ídeli m 
+� Pr�m�r �epu s hlavou m 
q8 Tlak v náboji MPa 

q"8 Dovolený tlak v náboji MPa 
�8 Smyk v náboji MPa 

�"8 Dovolený smyk v náboji MPa 
�d Smyk v �epu s hlavou MPa 

�"d Dovolený smyk v �epu s hlavou MPa 
�d Po�et �ep� - 

+��S P�edb�žný pr�m�r �epu mm 
+�S Skute�ný pr�m�r �epu mm 

t Hloubka drážky v h�ídeli mm 
�� Hloubka drážky v náboji mm 
qt Otla�ení pera MPa 
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VELI�INA POPIS JEDNOTKA
q"t Dovolené otla�ení pera MPa 
:t Délka pera mm 
]t Ší�ka pera mm 
�S Smykové nap�tí v �epu s drážkou pro pero MPa 
&i Obsah cementu v p�í�ném �ezu žlabu �	

�ii Hmotnost cementu ve žlabu kg 
jii Síla p�sobící na žlab N 
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