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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá stanovením stability dávkování paliva do kotle. 
V úvodu práce je popsán princip šnekového dopravníku. Následuje popis jednotlivých 
částí šneku. Druhá část rešerše se zabývá vlastnostmi přepravovaných materiálů. 
Druhá polovina bakalářské práce je praktická. V této části se vyskytují experimentálně 
naměřené hodnoty průtoků pilin a štěpky. Na konci jsou naměřené hodnoty porovnány 
a vyhodnoceny. 

Klíčová slova 

Šnekový dopravník, měření, piliny, štěpka, šnek, stabilita dávkování, průtok, zrno, 
materiál 

 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the determination of stability of fuel feeding into boiler. 
The principle of the screw conveyor is described at the beginning of the thesis. It is 
followed by a description of the individual parts of the worm. The second part of the 
research deals with the properties of the materials transported. The second half of the 
bachelor thesis is practical. In this section there are experimentally measured values 
of flow of sawdust and wood chips. At the end, the measured values are compared 
and evaluated. 

Key words 

Screw conveyor, measurement, sawdust, wood chips, determination of stability, flow, 
grain, material 
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1 Úvod 

Cílem této práce bylo nejprve provést rešerši o šnekových dopravnících. Jádrem této 
práce byla část experimentální, věnující se měření se dvěma druhy materiálů, 
prostřednictvím něhož došlo k ověření a zhodnocení vlivu stability dávkování daného 
druhu paliva do kotle.  

Dopravníky jsou využívány převážně v průmyslu. Dělí se podle principu práce, a to 
na dopravníky s tažným elementem a bez tažného elementu. Mezi dopravníky 
s tažným elementem se řadí dopravníky pásové, článkové, podvěsné, okružní 
vozíkové, korečkové nebo pohyblivá schodiště. Dopravníky bez tažného elementu 
mohou být šnekové, válečkové, nebo například paletovací vozíky. V této práci se 
budeme zabývat dopravníky šnekovými. [18][19] 

Šnekové dopravníky jsou jednoduchá zařízení, kde je materiál přepravován 
pomocí šneku. Velkou výhodou je možnost přepravy široké škály materiálů. Mezi 
hlavní nevýhody se řadí velká spotřeba energie a drcení přepravovaného materiálu 
mezi šnekem a žlabem. Šnekové dopravníky se využívají převážně v průmyslu 
a zemědělství pro přepravu sypkých materiálů. V zemědělství se používá při přepravě 
obilí, krmných směsí nebo třeba luštěnin. Tato práce se nezabývá přepravou těchto 
materiálů, ale zabývá se materiály, které se využívají v energetice a které slouží jako 
palivo do kotlů. Jedná se například o pelety z biomasy, štěpku, uhlí, piliny a další. Pro 
experimentální část této práce byly použity piliny a štěpka. 
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2 Šnekové dopravníky  

Šnekový dopravník je manipulační zařízení, které přepravuje sypké látky nejčastěji 
ve vodorovné nebo šikmé poloze. Mezi sypké látky, které jsou vhodné pro tento typ 
dopravníku, patří práškovité, zrnité, jemně kusovité, vláknité i mírně vlhké materiály. 
Aby dopravník fungoval, tak jak má, mělo by se vyhnout lepivým, hrubozrnným nebo 
silně abrazivním materiálům. Při použití abrazivních materiálů dochází k poškození 
pracovních částí, čímž se zkracuje jejich životnost. O to, aby se materiál přepravil, se 
stará rotující šnek. [1][2][3]  

Obr 1. Šnekový dopravník [9] 

Materiál je přiveden seshora do žlabu a posouvá se uvnitř pomocí šneku. 
Při kontaktu se šnekem vzniká tření, které způsobuje, že materiál se neposouvá 
přímočaře, ale křivočaře. To vede k tomu, že se daný materiál začne promíchávat. Aby 
se materiál mohl uvnitř žlabu posouvat, musí být tření, které nastává mezi materiálem 
a stěnou žlabu větší, než tření mezi materiálem a povrchem šneku. Pokud má být 
zajištěna správná funkce dopravníku, musí být žlab naplněn pouze částečně a materiál 
musí být přiváděn rovnoměrně. Stupeň naplnění žlabu je vyjádřen součinitelem plnění. 
V tab. 1 je vyjádřeno, pro jaký materiál je vhodný určitý součinitel plnění, které se 
vypočítá podle vzorce: 

       Ψ =
S

π⋅D2

4

  [−]      (1) 

[1][2][6] 

Obr. 2 Využití průřezu žlabu při různém součiniteli plnění [1] 

 Ψ = 45 %           Ψ = 30 %            Ψ = 15 %     
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Tab. 1 Vlastnosti materiálů [1] 

Základní vlastnosti 
materiálu 

Příklad 
součinitel 
plnění ψ 

n [ot*s-1] v [m*s-1] 

neabrazivní, lehký 
práškovitý nebo 
zrnitý 

uhelný prach, mouka, 
zrní, práškové vápno 

0,45 2 až 4 0,5 

neabrazivní zrnitý a 
práškovitý abrazivní 

drobné uhlí, 
hrubozrnná sůl, 
cement, písek 

0,30 1 až 2 
0,2 až 

0,4 

velmi abrazivní, 
hrubě kusovitý, 
lepivý 

drobný koks, 
hrubozrnné vápno 

0,15 0,2 až 1 0,1 

 

Šnekové dopravníky se vyznačují svojí jednoduchostí. Díky tomu, je tento druh 
dopravníku velmi spolehlivý. Vhledem k tomu, že transportér je robustní, tak se 
šnekový dopravník řadí i v nepřetržitém provozu mezi velice málo poruchové. Jednou 
z dalších výhod je, že podle potřeby může být nakládka i vykládka materiálu volena 
na více místech. [1][3] 

Naopak za velkou nevýhodu lze uvést velké množství spotřebované energie, 
která je potřeba pro pohon šneku. Dále se velmi opotřebovávají strojní části. Problém 
může nastat v případě, kdy je nutné, aby materiál po přepravě zůstal nepoškozen, 
neboť mezi šnekem a žlabem může docházet k drcení přepravovaného materiálu. 
[1][2] 

 

2.1 Rozdělení šnekových dopravníků 

Šnekové dopravníky se dělí podle několika kritérií. Toto rozdělení je vyjádřeno 

v následující tabulce. 

Tab. 2 Rozdělení šnekových dopravníků [5] 

rozdělení podle:  

směru dopravy  
vodorovné 
šikmé 
svislé 

smyslu stoupání šneku 
pravotočivé 
levotočivé 

počtu šneků 
jednošnekové 
dvoušnekové 

 

2.2 Složení šnekových dopravníků 

Šnekový dopravník se skládá z několika částí, z nichž nejdůležitější jsou tři – šnek, 
žlab a pohon. Šnek tvoří pohyblivou část. Nepohyblivou částí je žlab. Třetí část je 
tvořena pohonem. [6] 



Energetický ústav  
FSI VUT v Brně 

Michal Skalický 
Stanovení stability dávkování paliva do kotle  

 

13 
 

 

Obr. 3 Části šnekového dopravníku [8] 

 

2.2.1 Šnek 

Vlastnosti šnekového dopravníku jsou dány šnekem. Šnek je tvořen hřídelem 
a šnekovnicí. Hřídel bývá plný nebo trubkový s plnými čepy pro uložení v ložiskách. 
Má za úkol přenést točivý moment od pohonu dopravníku na šnekovnici. 

Šnekovnice je upevněná na hřídeli. Zpravidla k ní bývá přivařená a mívá buď 
pravé nebo levé stoupání. Vyrábí se v několika provedeních, a to jako plná, obvodová, 
lopatková nebo kuželová.  [5][6] 

 Z důvodu průhybu hřídele, musí být hřídel po 2 až 3 metrech uložen do 
podpěrných ložisek. V těchto místech bývají spojovány jednotlivé díly šneků. [6] 

Obr. 4 Vodící ložiska šneku [2] 

Plná šnekovnice je tvořena plochým závitem, který je vyroben z ocelového 
plechu nebo odlitku. Vnitřní průměr závitu je uchycen k hřídeli.  Šnekovnice se hodí 
pro přepravu jemně zrnitých a práškovitých materiálů, které musí být nelepivé. 

  

Pohon           Žlab               Vstup 

Výstup          Závěsné ložisko     Šnek 
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 Závity mohou býti vícechodé. Tento druh závitů se používá především pro 
velmi sypké materiály a mají zabránit 
zpětnému chodu materiálu. [1][2]  

Obr. 5 Plná šnekovnice [10] 

Obvodová šnekovnice se používá pro přepravu tuhých, hustých, tekoucích nebo 
lepkavých materiálů, jako jsou například asfalt, melasa, dehet. Tyto materiály se 

přilepují na šnek. Kvůli tomu, že šnek nemá 
kouty mezi hřídelem a šnekovnicí, se 
materiál neulpívá. [2]  

 

 

Obr. 6 Obvodová šnekovnice [10] 

Lopatková šnekovnice se používá v případě, kdy je materiál lepivý a je potřeba 
ho promíchat. K tomu slouží lopatky 
různých tvarů. Tato šnekovnice není 
vhodná pro sypké materiály. [1][2]  

Obr. 7 Lopatková šnekovnice [10] 

Kuželová šnekovnici je používána, když je potřeba materiál buď nakypřit nebo 
zhustit. Nakypření je docíleno tím, že materiál je přiveden na nejmenší průměr 

a nejmenší stoupání. V opačném případě, 
kdy je materiál přiveden na největší průměr 
a stoupání, začne se materiál zhušťovat. 
Tato šnekovnice je vhodná pouze pro 
stlačitelné materiály. [2][6]  

 

 

Obr. 8 Kuželová šnekovnice [10] 
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2.2.2 Žlab 

 Žlab je nosná a dopravní část dopravníku. Velikost závisí na velikosti šnekovnice 
a přepravovaném materiálu. U materiálu se zohledňuje hlavně abrazivnost a zrnitost. 
Žlab bývá vyroben z 2-8 mm silného ocelového 
plechu. Pro vodorovnou nebo šikmou dopravu, cca. 
do sklonu 20°, bývá žlab ve tvaru U. V tomto případě 
lze použít víko. Používá se především v případech, 
kdy je nutné zabránit vstupu nežádoucího prachu 
nebo vzduchu. V tomto případě je potřeba mezi víko 
a žlab umístit těsnící materiál. Díly žlabů mívají 
délku 1,5 až 6 metrů. V případě potřeby, kdy je 
potřeba větší délka, se dílce v přímém směru 
pospojují. Pro šikmé a svislé dopravníky se 
používají žlaby vyrobené z plechových uzavřených 
trubek. [3][5][6] 

Obr. 9 Žlab ve tvaru U Martin 
Sprocket & Gear 12CTF7-12 [17] 

Z důvodu správné funkčnosti je důležitá vůle mezi šnekem a žlabem. Ta bývá 
většinou 5 až 10 mm. Větší dopravníky ji můžou mít ještě větší. Velikost vůle záleží 

na přesnosti výroby a na přesnosti spojení jednotlivých 
dílů šneku a žlabu. Další důležitou částí pro vůli jsou 
vlastnosti přepravovaného materiálu a házení rotující 
šnekovnice. Pro minimalizování házení se používají 
podpěrná ložiska. Při příliš malé vůli je zrnitý materiál 
drcen nebo zadírán mezi šnekem a žlabem. Aby 
opotřebení dopravníku a poškození přepravovaného 
materiálu bylo co nejmenší, volí se vůle větší. Při větší 
vůli jsou na hnací jednotku kladeny menší nároky. 
Z těchto důvodů se šnek ukládá excentricky. V tomto 
případě se vůle ve směru otáčení mezi šnekem 
a žlabem postupně zvětšuje. [1][6] 

Obr. 10 Excentricita [1] 

Podle Rademachera je optimální vzdálenost 
mezi stěnou žlabu a šnekovnicí vyjádřena 
pomocí vztahu: 

 

𝐿

𝑑𝑧
=

√1 − 𝜇𝑘
2 − 2Δ𝜇𝑘

2√1 + 𝜀2𝜇𝑘
2

(1 − 𝜇𝑘
2)√1 + 𝜀2𝜇𝑘

2
 

 

 

 

Obr. 11 Vůle mezi žlabem a šnekovnicí 
[16] 

(2) 
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kde:  

                               𝜀 =
a

b
    ;                                                                                                                 (3)      

 

                               Δ =
𝜉

𝑑𝑧
                                                                                                                    (4)    

 

1 – šnekovnice 

2 – stěna žlabu 

3 – zrno přepravovaného materiálu 

a – delší osa elipsoidu  

b – kratší osa elipsoidu  

ξ – poloměr zaoblení hrany šnekovnice 

dz – střední rozměr zrna 

L – vůle mezi šnekem a žlabem 

μk – koeficient kinematického tření mezi zrny a povrchem šnekovnice 

[16] 

 

2.2.3 Pohon 

Pro pohon šnekových dopravníků se nejčastěji využívá převodový elektromotor nebo 
elektromotor s frekvenčním měničem. Na konzolu, která je spojená s čelem žlabu nebo 
přírubovým spojem přímo na čelo žlabu, se ukládá hnací skupina. Pohon u větších 
jednotek má samostatný základ. Pružná spojka přenáší hnací moment z výstupního 
hřídele převodovky na hřídel šneku. [5][6] 

Šnekové dopravníky mohou být buď tlačné nebo 
tažné. Záleží na tom, jestli se materiál pohybuje 
směrem k pohonu, nebo od pohonu. Pokud se materiál 
přepravuje směrem od pohonu, jedná se o pohon 
tlačný. V opačném případě se jedná o pohon tažný. [6]  

Při výběru motoru se hledí například na tichost 
chodu, spotřebu, velikost, rozsah převodů, a hlavně 
výkon. [11] 

 

  

Obr. 12 Motor KFT105 [11]  
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3 Sypké materiály 

Před výrobou a použitím šnekového dopravníku se musí zohlednit, jaký sypký materiál 
se bude pomocí šneku přepravovat. Vlastnosti materiálu, které by se měly posuzovat 
jsou: 

a) zrnitost 
b) vlhkost 
c) měrná, objemová a sypná hmotnost 
d) sypný úhel 
e) úhel vnitřního a vnějšího tření 
f) soudržné napětí 
g) napěťový stav sypkého tělesa [4] 

 

3.1 Zrnitost 

Zrnitost se určuje pomocí velikosti a tvaru 
zrna.  Každé zrno má jiný tvar, proto je 
těžké určit jeho velikost. Většinou se měří 
podle největšího rozměru hrany 
pravoúhlého rovnoběžnostěnu. [4][12] 

 
 

 

Obr 13. Stanovení velikosti částice zrna [4] 

Tab. 3 Třídění sypkých hmot podle velikosti zrn [12] 

Sypká hmota 
Rozměr zrna (mm) 

od do 

velmi jemná 0,07 0,4 
jemná 0,5 3,5 
jemně zrnitá 3,6 13,0 
středně zrnitá 14,0 75,0 
hrubě zrnitá 75  

 

3.2 Vlhkost 

Vlhkost je procentuální hmotnost vody, která je obsažena ve vzorku. Toto procento se 
úpravou, expedicí a skladováním stále mění. Čím je vlhkost větší, tím se materiál více 
nalepuje na dopravní zařízení. [7] 

 

3.3 Měrná, objemová a sypná hmotnost 

Měrná hmotnost, též hustota, se označuje písmenem ρ [kg*m-3], a je to 
hmotnost objemové jednotky tuhé substance zrn materiálu. Aby byla zjistěna měrná 
hmotnost, musí se materiál rozemlít na zrna, která budou mít velikost menší než 
0,125 mm a zároveň se ohřejí na teplotu 105 -110 °C. [4][14] 
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Objemová hmotnost se označuje písmenem ρv a vyjadřuje hmotnost materiálu 
ku celkovému objemu materiálu. 
Objem se počítá s dutinami a póry. 
[13] 

Sypná hmotnost se 
označuje písmenem ρs a vyjadřuje 
hmotnost objemové jednotky. 
Stejně jako u objemové hmotnosti 
se započítávají dutiny a póry. 
V tomto případě se musí brát 
v úvahu i mezery mezi zrny. [4][14] 

Obr. 14 Vzorky s rozdílnou sypnou hmotností [15] 

Pro výpočet poměru nakypření se použije vzorec s poměrem objemové a sypné 
hmotnosti. 

      𝑘𝑁 =
ρv

ρs
  [−]     (5) 

 

3.4 Sypný úhel 
Sypnost je dána zrny, které na sebe vzájemně silově působí. Povrchová přímka 
sypného kužele svírá s vodorovnou rovinou úhel, který se nazývá sypný úhel. Značí 
se ψs a jeho jednotky jsou ve stupních. [12] 

Tab. 4 Třídění sypkých hmot podle sypnosti [12] 

Sypká hmota 
Rozsah sypných úhlů 

od do 

velmi volně sypká  6° 
volně sypká 6° 15° 
normálně sypká 15° 30° 
málo sypká až vazká 30°  

 

Dynamický sypný úhel se 
značí ψd a měří se stejně jako 
sypný úhel, jen v tomto případě 
na materiál působí vibrace.  
[7][12] 

 

Obr. 15 Znázornění měření úhlu přirozeného 
svahu sypké hmoty vysypáváním z válcové 
nádoby [4] 
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Tab. 5 Příklady mechanicko-fyzikálních parametrů vybraných sypkých hmot [4] 

Materiál 
Sypná hmotnost ρs 

[kg*m-3] 
Dynamický sypný 

úhel ψd [°] 

Největší úhel 
sklonu 

dopravníku εmax 
[°] 

Antracit drcený 592 až 672 max. 15 18 
Bauxit 1100 až 1400 10 až 15 15 
Beton 
Škvárový 

1440 až 1600 25 - 

Břidlice 
lámaná 

1440 až 1600 10 18 

Cement 
sypaný 

1200 až 1400 5 5 

Hlína suchá 960 až 1200 20 20 
Hlína těžená 1200 20 18 
Kámen drcený 1500 až 2100 15 15 
Koks 400 až 600 15 17 
Lignit 640 až 720 20 18 
Obilí 500 až 800 10 12 
Písek mokrý 1800 až 2100 10 až 15 15 až 18 
Písek suchý 1300 až 1600 10 až 15 12 až 15 
Popílek mokrý 750 až 900 15 18 
Popílek suchý 500 až 650 10 16 
Popílek 
vysokopecní 

1760 až 2000 20 - 

Ruda železná 2100 až 3000 15 18 
Skrývka 1300 až 1800 12 až 20 12 až 20 
Struska drcená 2080 až 2880 15 18 
Škvára 1200 až 1500 10 a 15 18 
Štěrk říční 1440 až 1600 2 15 
Štěrk suchý 1390 až 1440 25 20 
Štěrkopísek 1700 až 1950 18 - 
Uhlí černé 850 až 1100 15 až 18 18 
Uhlí hnědé 700 až 1000 15 až 20 18 
Vápenec 
drcený 

1360 až 1440 15 15 

Zemina těžená 1120 až 1280 10 až 20 18 až 20 
Zemina s jílem, 
vlhká 

1600 až 1760 25 20 

 

3.5 Úhel vnitřního a vnějšího tření 

U tření se rozlišují 2 pojmy, a to úhel vnitřního a vnějšího tření. Úhel vnitřního tření φ 
zahrnuje tření mezi jednotlivými zrny materiálu. Čím více je vertikální napětí φ1 větší, 
tím více úhel vnitřního tření sypkého materiálu roste. [7] 

 Úhel vnějšího tření je úhel, kdy začíná sypký materiál klouzat po podložce. Je 
nutné rozlišovat úhel vnějšího tření za klidu a za pohybu. Součinitel vnějšího tření za 
klidu μ je vždy větší než součinitel vnějšího tření za pohybu μd. [4] 
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3.6 Soudržné napětí 

 Soudržnost sypkých hmot, je schopnost, kdy se pomocí vnitřního tření přenáší 
smykové, tlakové, ale i malé tahové a krutové namáhání. Hmoty ideálně sypké mohou 
přenášet jen smyk a tlak. [7] 

Sypké těleso je 
udržováno pohromadě pomocí 
počátečního soudržného napětí 
τ0. [4] 

 

 

 

 

 

  Obr. 16 Měření charakteristické výšky a úhlu 
smykové roviny [7] 

 

 
 
 
α’ – úhel smykové roviny [°] 
τ0 – počáteční soudržné napětí [Pa] 
σ1 – napětí ve svislém směru [Pa] 
σ2 – napětí ve vodorovném směru [Pa] 
h0 – charakteristická výška [m] 
(laboratorně změřena) 
 

 Obr. 17 Znázornění stanovení 
počátečního smykového napětí z výseče 
elementu sypké hmoty [7]  

 

𝜏0 =
𝛾𝑠∗ℎ0

2
∗ 𝑡𝑔(90° − 𝜑)            [𝑃𝑎]        (6) 

  

3.7 Napěťový stav sypkého tělesa  

Sypkým tělesem je nazýván sypký materiál, který je volně daný nebo uložený 
v zásobníku a podléhá napěťovému stavu. Napětí je vyjádřeno pomocí hlavních, 
kolmých, nebo bočních napětí [4] 
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4 Měření na šnekovém dopravníku 

Zařízení, na kterém bylo měření provedeno, se nachází v prostorách Energetického 
ústavu na Fakultě strojního inženýrství v Brně. Jedná se o šikmý šnekový dopravník 
s úhlem 30°. 

 

Obr. 18 Šnekový dopravník 

4.1 Parametry dopravníku 

Přepravovaný materiál byl vysypáván do zásobníku. Ten je válcového tvaru 
o rozměrech 70x100 cm, tedy objemu 0,385 m3. V něm se nachází mixér. Ten se 
v našem případě pootočil vždy po 20 sekundách. Zajišťoval promíchávání materiálu 
a rovnoměrné plnění žlabu. Mixér je poháněn motorem o frekvenci 50 Hz. 
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Obr. 19 Pohled do zásobníku 

 Šnekovnice dopravníku dosahuje délky 182 cm. Její průměr je 14,5 cm a hřídel 
na které je umístěna má průměr 5 cm. Rozteč jednotlivých závitů je 14 cm. Jedná 
se o plnou šnekovnici. 

 Žlab je vyroben ze čtvercového průřezu o vnitřních rozměrech 16,5x16,5 cm. 
Z toho vyplývá, že vůle mezi šnekem a žlabem je 1 cm. Proto lze usoudit, že tento 
šnekový dopravník je vhodný spíše pro materiály o větší zrnitosti. Nevýhoda 
čtvercového průřezu žlabu je, že materiál o menší zrnitosti zůstává v rozích žlabu. 

 

Obr. 20 Šnek a žlab dopravníku 

Na konci hřídele se nachází pohon, který pohání šnek. Jedná se o třífázový 
asynchronní motor a nese označení CHT 71B4. Dokáže pracovat maximální frekvencí 
50 Hz.  
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Obr. 21 Motor CHT 71B4 

Na konci šikmého šneku padá přepravovaný materiál dolů do vodorovného 
šneku, který vede do kotle. S těmito částmi se ale při pokusu nepracovalo. 

 

4.2 Postup měření 

Nejprve byl na konci šneku oddělán kryt z přední strany dopravníku. Do otvoru se vložil 
plech a páskou se zalepily mezery mezi plechem žlabem. Tím se docílilo, že 
přepravovaný materiál nepadal do žlabu vodorovného šneku, ale sypal se 
do připravených kbelíků. Používaly se dva kbelíky, jeden kovový a jeden plastový. Oba 
byly nejprve zváženy prázdné, aby se mohla 
u každého měření odečítat jejich hmotnost od 
celkové váhy.   

 Při pokusech byly měřeny 2 materiály 
s různou zrnitostí. Prvním materiálem byly 
piliny a po nich následovala štěpka. U obou 
materiálů se nejdříve měřil průtok při dané 
frekvenci. Začínalo se na 100 % frekvence 
a následně se po 15 % snižovala. Poslední 
měření proběhlo na 10 %. Šnek se otáčel 
kontinuálně. Určil se čas, jak dlouho bude 
kbelík plněn. Ten byl měřen pomocí 
mobilního telefonu a po určité době se kbelíky 
vyměnily. Naplněný kbelík byl hned zvážen 
a materiál se vysypal zpátky do zásobníku. 
Toto bylo pro lepší přesnost měření 
provedeno vždy 3x pro každou frekvenci.  

Obr. 22 Plnění kbelíku pilinami 
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Druhé měření probíhalo zcela stejně, jen s tím rozdílem, že šnek se neotáčel 
kontinuálně, ale frekvence byla nastavena pouze jedna. V tomto případě se frekvence 
nastavila na 70 % maximální frekvence. Cyklus byl nastaven na 20 sekund, během 
kterého šnek několik sekund pracoval a ve zbývajícím čase stál. Měření proběhlo 
pro několik pracovních dob.   

 Třetí měření proběhlo pouze 
u štěpky. Spočívalo v naplnění zásobníku 
necelými dvěma pytli štěpky. Jednotlivé 
kusy štěpky mají různou velikost a tvar. 
Zajímalo nás, jak se bude měnit průtok 
v čase, když se nechá všechna štěpka 
přepravit dopravníkem a nebude se 
doplňovat v průběhu měření zásobník. 
Měření proběhlo při 20 % frekvenci. U pilin 
nebylo toto měření provedeno, protože 
velikost jednotlivých zrn je podobná a průtok 
by se tak neměl měnit. 

Obr. 23 Vážení štěpky 

Naměřené hodnoty všech měření byly přeneseny do programu Excel 
a vypočítaly se jednotlivé průtoky. 

                                                                𝑄𝑚 =
3600

t
∗ 𝑚         [𝑘𝑔/ℎ]                                   (7) 

Qm – průtok, t – čas měření [s], m – hmotnost materiálu [kg] 

Po zjištění jednotlivých průtoků byly sestaveny grafy ke každému měření. 

 

4.3 Piliny 

Jak už bylo zmíněno, první měření proběhlo 
s pilinami. Z následujícího obrázku lze 
vypozorovat, že zrnitost je lehce různorodá, ale 
většina zrn je drobných. K měření byly použity 
2 pytle s pilinami. Jak bylo popsáno v postupu 
měření, měřil se nejprve průtok při různých 
frekvencích s tím, že šnek se otáčel kontinuálně.  

 

 

 

 

Obr. 24 Pytel s pilinami 
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4.3.1 Chod při kontinuálním otáčení  

Tab. 6 Naměřené hodnoty při měření průtoku pilin s různou frekvencí otáčení 

Frekvence [%] 
1.měření 

[kg] 
2.měření 

[kg] 
3.měření 

[kg] 
Čas 

Průtok 
[kg/h] 

100 2.28 2.24 2.16 01:30 89.1 

85  1.88 1.88 1.90 01:30 75.5 

70 1.78 1.76 1.80 01:40 64.1 

55 1.86 1.82 1.86 02:10 51.1 

40 1.88 1.88 1.86 03:00 37.5 

25 1.76 1.82 1.78 04:30 23.8 

10 0.68 0.72 0.68 04:30 9.2 

 

Mezi jednotlivými měřeními jsou rozdíly ve většině případech pouze v setinách 
kilogramů. Vzhledem k tomu, že piliny mají drobná zrna, je stabilita dávkování velmi 
přesná. Menší stabilita byla pouze při maximální frekvenci. Způsobeno to může být 
tím, že měření probíhalo krátkou dobu. Aby bylo možné měřit delší dobu, bylo by 
potřeba použít větší nádoby k naplnění. Kbelíky byly totiž téměř plné. Další příčina 
může být spatřována v tom, že měření při maximální frekvenci proběhlo jako první 
a přepravovaný materiál nemusel být ještě tolik promíchání. Třetí příčina by mohla být 
špatná výměna kbelíků mezi jednotlivými měřeními.  

Obr. 25 Průtok pilin při různých frekvencích 

Z grafu můžeme vypozorovat, že průtok se chová téměř lineárně. Jen velice 
mírně se odchyluje průtok při vyšších frekvencích otáčení. To by mohlo být způsobeno 
tím, že měření probíhala kratší dobu. Spojnice trendu téměř kopíruje křivku 
naměřených hodnot. 

 

4.3.2 Chod otáčení v cyklech 

Tab. 7 vyjadřuje druhé měření. Zde se šnek otáčel určitou dobu v cyklech po 
20 sekundách. Frekvence se neměnila a byla 70 %. 
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Tab. 7 Naměřené hodnoty při měření průtoku pilin s pracovní dobou při frekvenci 
otáčení 70 % 

Pracovní doba 
[s] 

1.měření 
[kg] 

2.měření 
[kg] 

3.měření 
[kg] 

Čas 
Průtok 
[kg/h] 

16 1.62 1.6 1.64 02:00 48.6 

12 1.18 1.18 1.18 02:00 35.4 

8 1.06 1.08 1.04 03:00 21.2 

4 0.52 0.50 0.48 04:00 7.5 

 

Z tabulky je patrné, že stabilita dávkování při všech měření je velmi dobrá. 
Největší rozdíly mezi jednotlivými měřeními jsou maximálně 40 gramů. Nejlepší 
stabilita je při pracovní době 12 sekund, kdy při všech třech pokusech byl průtok 
totožný.  

Obr. 26 Průtok pilin při 70 % frekvenci s cyklem s určitou pracovní dobou 

Graf má opět lineární průběh. Jen výsledná křivka už nesměřuje do nuly. To může 
způsobovat spuštění a následné zastavení motoru. Motor se nezastaví hned, ale je 
tam nějaká krátká doba, než se zastaví úplně. Při kratší pracovní době už nebude 
průběh lineární, jak ukazuje spojnice trendu. 

 

4.4 Štěpka 

Druhý materiál, který byl při pokusu zvolen, 
byla štěpka. Z obrázku lze vidět, že 
jednotlivé kusy mají různou velikost a tvar. 
Některé kusy štěpky byly veliké, proto měl 
mixér problémy materiál promíchávat 
a často se zadrhoval. Veliké kusy byly mezi 
šnekem a žlabem drceny. 

 

Obr. 27 Pytel se štěpkou 

y = -0.0095x3 + 0.2806x2 + 0.9649x
R² = 0.9998
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4.4.1 Chod při kontinuálním otáčení 

Opět se nejdříve začalo měřením průtoku při různých frekvencích s kontinuálním 
otáčením šneku.   

Tab. 8 Naměřené hodnoty při měření průtoku štěpky s různou frekvencí otáčení 

Frekvence [%] 
1.měření 

[kg] 
2.měření 

[kg] 
3.měření 

[kg] 
Čas 

Průtok 
[kg/h] 

100  3.02 3.02 3.28 01:30 124.3 

85 2.92 2.46 2.98 01:30 111.5 

70 2.44 2.54 2.48 01:30 99.5 

55 1.98 1.92 1.98 01:30 78.4 

40 1.98 1.86 1.96 02:00 58.0 

25 1.18 1.24 1.26 02:00 36.8 

22 0.84 0.86 0.96 02:00 26.6 

17 1.32 
šnek se 
zasekl 

- 04:00 19.8 

 

Z naměřených hodnot v Tab. 8 vyplývá, že stabilita dávkování je velmi rozdílná. 
Materiál není rovnoměrně promíchán kvůli různé velikosti a tvaru. Tudíž žlabem 
neprochází stejné množství materiálu. Poslední frekvence, při které motor utáhl 
všechny tři měření, byla 22 %. Při nižších frekvencích se šnek nerozběhl vůbec, nebo 
se po krátké době zasekl.  

Obr. 28 Průtok štěpky při různých frekvencích 

Průběh je lineární od 100 % až do 70 % frekvence. Pod 70 % se křivka láme 
a klesá více strměji. Pod 25 % se křivka láme znovu a klesá ještě výrazněji. V tomto 
případě křivka nepůjde do nuly. Je to z důvodu, že motor už při nízkých frekvencích 
otáčení neutáhne šnek a přestane se točit. Pokud by měl motor dostatečnou sílu, aby 
utáhl šnek i při nízké frekvenci otáčení, průtok by se pohyboval na hodnotách spojnice 
trendu.  
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4.4.2 Chod otáčení v cyklech 

Následující měření je po 20 sekundových cyklech s určitou pracovní dobou. 
Postup je stejný jako u pilin. 

Tab. 9 Naměřené hodnoty při měření průtoku štěpky s pracovní dobou při frekvenci 
otáčení 70 % 

Pracovní 
doba [s] 

1.měření 
[kg] 

2.měření 
[kg] 

3.měření 
[kg] 

Čas 
Průtok 
[kg/h] 

16 2.32 2.58 2.52 02:00 74.2 

12 1.74 1.82 1.76 02:00 53.2 

8 2.18 2.24 2.22 04:00 33.2 

4 0.74 0.68 0.78 04:00 11 

 

Stabilita dávkování je lepší než při kontinuálním otáčení šneku. Mimo pracovní 
doby 16 sekund nejsou rozdíly tolik velké. Nejlepší stabilita je při pracovní době 
8 sekund.  

Obr. 29 Průtok štěpky při 70 % frekvenci s cyklem s určitou pracovní dobou 

Při cyklech s určitou pracovní dobou je křivka v grafu lineární. Opět ale 
nesměřuje do nuly. Při kratší pracovní době už nebude průběh lineární, jak znázorňuje 
spojnice trendu. 

 

4.4.3 Chod při kontinuálním otáčení při vyprázdnění celého zásobníku 

Měření, které bylo provedeno pouze u štěpky spočívalo v tom, že se do zásobníku 
vysypal cca pytel a půl štěpky. Šnekový dopravník se spustil při frekvenci 20 % 
a během této stálé frekvence se vážily naplněné kbelíky vždy po 5 minutách. Tento 
proces měl být prováděn do té doby, než se vyprázdní zásobník. 
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Tab. 10 Naměřené hodnoty průtoku štěpky bez doplňování zásobníku při frekvenci 
20 % 

Pořadí měření 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Hmotnost [kg] 2.24 2.44 2.34 2.3 2.24 1.8 
šnek se 
zasekl 

Průtok [kg/h] 26.88 29.28 28.08 27.6 26.88 21.6  

Čas [min] 5 10 15 20 25 30  

 

Jak z Tab. 10 vyplývá, měření neproběhlo až do konce. Po 30 minutách se šnek 
zastavil. Bylo to z důvodu, že se do žlabu dostaly velké kusy štěpky a zasekly se tam. 
Motor to při takto nízké frekvenci nemohl utáhnout. Vznikly problémy i s mixérem, který 
se také několikrát zadrhl.  

Obr. 30 Průtok štěpky při kontinuálním otáčení při vyprazdňování celého 
zásobníku 

První hodnota průtoku je nižší než ta další. Může to být nedostatečným náběhem, 
kdy mohly ve žlabu zůstat zbytky předchozího materiálu. Druhým důvodem může být 
to, že nejdříve propadali ze zásobníku do žlabu nejmenší zrna. Vzhledem k tomu, že 
vůle mezi šnekem a dopravníkem byla 1 cm, měly nejmenší zrna nižší průtok. 
Po několika minutách se do žlabu dostaly větší kusy a průtok se zvýšil. V dalším 
intervalu už průtok klesal. Je to dáno tím, že v zásobníku zůstávaly jen ty největší kusy 
štěpky. Na tyto kusy byla vůle malá a štěpka se tak začala drtit. Žlab už tak nebyl 
zaplněn celý a průtok proto čím dál více klesal. 

 

4.5 Porovnání obou materiálů 

Pomocí sloučených grafů lze lépe porovnat průtok obou materiálů. Piliny, které mají 

menší zrna, mají i nižší průtok. Výhodou drobných zrn je lepší stabilita dávkování. 

Při vyšších frekvencích jdou křivky průtoků rovnoběžně. S nižšími frekvencemi se 

křivka průtoku štěpky přibližuje k pilinám.  Křivky se ale neprotnou. Dříve se přestane 

točit šnek se štěpkou. 

y = -0.0261x2 + 0.7173x + 24.048
R² = 0.9151

0

5

10

15

20

25

30

35

5 10 15 20 25 30

P
rů

to
k
 [
k
g
/h

]

čas [min]

Průtok štěpky bez doplňování zásobníku

Průtok štěpky bez doplňování zásobníku Spojnice trendu



Energetický ústav  
FSI VUT v Brně 

Michal Skalický 
Stanovení stability dávkování paliva do kotle  

 

30 
 

 Obr. 31 Porovnání pilin a štěpky při kontinuálním otáčení 

 Pokud by se šnek se štěpkou nezasekával a otáčel se i při nízkých frekvencím, 

byl by průtok vždy větší než u pilin, což ukazují spojnice trendů. Z tohoto vyplývá, že 

zrna o větší zrnitosti mají větší průtok.  

Obr. 32 Porovnání pilin a štěpky při 70 % frekvenci s cyklem s určitou pracovní 

dobou  

Z grafu v Obr. 32 vidíme, že obě křivky jsou téměř lineární. U pilin je ale přeci jen 

vidět, že stabilita dávkování je lepší. Průtok je opět větší u štěpky. Je to dáno velkou 

vůlí mezi šnekem a žlabem. Dalším důvodem je čtvercový průřez žlabu. U pilin 

zůstávají více zrna v rozích žlabu. Zato štěpka, která má velké kusy se posouvá skoro 

všechna. 
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5 Závěr 

Tato práce se zabývala šnekovými dopravníky, a především jejich stabilitou dávkování, 

která se využívá při dávkování paliva do kotle. 

V první části práce byla vypracována literární rešerše, kde se nacházejí informace 

o šnekových dopravních a materiálech, které lze přepravovat. Stručně byl uveden 

princip dopravníku a kritéria, podle kterých se šnekové dopravníky rozdělují. 

V následující části byly popsány jednotlivé části dopravníku, které jsou potřeba pro 

jeho správný chod. V této části práce byl i výpočet pro vhodnou vůli mezi šnekem 

a žlabem. V druhé části rešerše se práce zabývala vlastnostmi materiálů, které se na 

přepravu ve šnekových dopravních používají. V této části byly vypsány vlastnosti, který 

musejí konstruktéři a technici vzít v úvahu před provozem dopravníku. Podle těchto 

vlastností se může volit úhel sklonu dopravníku, vůle mezi šnekem a žlabem, jestli je 

materiál vhodný pro přepravu pomocí šnekového dopravníku, nebo jestli bude průtok 

materiálu velký nebo malý. 

 Druhá polovina práce se zabývá měřením na šnekovém dopravníku 

v prostorách Energetického ústavu na Fakultě strojního inženýrství v Brně. V první 

části jsou údaje o zařízení, na kterém byl pokus proveden. Vůle mezi šnekem a žlabem 

je 1 cm. Bylo provedeno několik měření s dvěma materiály, a to pilinami a štěpkou. 

Měření probíhalo stejně u pilin i štěpky. První měření spočívalo v tom, že šnek 

se otáčel kontinuálně a měnila se pouze frekvence otáčení. Druhé měření bylo 

rozdílné v tom, že frekvence byla stále stejná, v tomto případě 70 %. Měnila se 

pracovní doba a šnek už se neotáčel kontinuálně. V cyklu 20 sekund se šnek určitou 

dobu otáčel a stál. Třetí a poslední měření proběhlo pouze u štěpky. Bylo to z důvodu, 

že jednotlivé kousky štěpky mají různý tvar a velikost. Oproti tomu, piliny mají menší 

zrna a jejich velikost se o tolik neliší. V tomto měření byly do zásobníku vysypány 

necelé dva pytle štěpky a měřil se průtok při 20 % frekvenci do doby, než bude 

všechen materiál přepraven šnekem. To se ale nakonec nestalo. V zásobníku zůstaly 

jen velké kusy štěpky, se kterými měl problém mixér. Chvílemi se zadrhával a štěpka 

nebyla tolik promíchávána. Největší problém ale nastal, když se velké kusy dostaly 

do žlabu. Šnek se zasekl a měření z toho důvodu skončilo. Z naměřených hodnot 

vyplynulo, že průtok postupem času klesá. Pouze u prvního odebraného vzorku průtok 

vzrostl. Nejpravděpodobnějším důvodem vzrůstu průtoku na počátku mohou být 

nejmenší zrna, která propadala ze zásobníku do žlabu jako první. Velmi malá zrna 

u tohoto šnekového dopravníku mají totiž menší průtok. Druhým důvodem mohly být 

pozůstatky pilin v rozích žlabu, který je čtvercového průřezu. Piliny mají menší zrna 

a jak už bylo řečeno, menší zrna mají nižší průtok. 

 Při kontinuálním otáčení má štěpka větší průtok při všech frekvencích otáčení. 

U pilin je průběh toku stále lineární a graf tvoří přímka.  Zatímco u štěpky je průtok 

s menšími otáčkami velmi nestabilní a pod 20 % frekvencí se šnek zasekne a materiál 

tak nelze přepravit. 

 Při otáčení šneku s určitou pracovní dobou mají průtoky štěpky i pilin téměř 

lineární průběh. U štěpky má průběh strmější hodnotu. U pilin je ale přeci jen stabilita 

dávkování o trochu lepší. Při krátké pracovní době přestane platit u obou materiálů 
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lineární průběh a průtok klesá stále pomaleji. Opět je průtok štěpky větší než u pilin. 

V případě štěpky je pro stabilitu dávkování vhodnější otáčení šneku s určitou pracovní 

než kontinuální otáčení s nízkou frekvencí.  

Ze sestrojených grafů vyplývá, že stabilita dávkování je větší u pilin, jelikož jsou 

zrna malá a podobného tvaru. Na rozdíl tomu štěpka nemá takovou stabilitu dávkování 

jako piliny. Ale kvůli větším zrnům dosahuje větších hodnot průtoků. V tomto případu 

šnekového dopravníku platí, že piliny budou lepší pro stabilitu dávkování paliva do 

kotle. Velký vliv na stabilitu a průtok má tvar žlabu a vůle mezi šnekem a žlabem. Pro 

piliny by byla vhodnější menší vůle, než je na šnekovém dopravníku použitém při tomto 

měření. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Symbol Veličina Jednotka 

a  delší osa elipsoidu  [mm] 

b  kratší osa elipsoidu  [mm] 

D  průměr šnekovnice [m] 

dz  střední průměr zrna [mm] 

h0  charakteristická výška  [m] 

L  vůle mezi šnekem a žlabem [mm] 

m  hmotnost materiálu  [kg] 

n  počet otáček [ot*s-1] 

Qm  průtok  [kg*h-1] 

S  plocha plnění [m2] 

t  čas měření  [s] 

v rychlost [m*s-1] 

α’  úhel smykové roviny  [°] 

Δ  poměr poloměru zaoblení hrany šnekovnice [-] 
a středního rozměru zrna 

ε  poměr delší a kratší osy elipsoidu   [-] 

εmax  největší úhel sklonu dopravníku  [°] 

μk        koeficient kinematického tření mezi zrny  [-] 
a povrchem šnekovnice 

ξ  poloměr zaoblení hrany šnekovnice  [mm] 

ρ  měrná hmotnost  [kg*m-3] 

ρs  sypná hmotnost  [kg*m-3] 

σ1  napětí ve svislém směru  [Pa] 

σ2  napětí ve vodorovném směru  [Pa] 

τ0  počáteční soudržné napětí  [Pa] 

ψ součinitel plnění [-] 

ψ  sypný úhel  [°] 

ψd  dynamický sypný úhel  [°] 
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