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Anotace: 
 
Cílem bakalářské práce je navrhnout a konstrukčně zpracovat návrh šnekového dopravníku 
pro dopravu drobného uhlí. V práci se řeší zejména výpočet hlavních rozměrů dopravníku, 
volba pohonné jednotky dopravníku, a to vzhledem k možnému přetížení. Dále je také 
pozornost věnována volbě ložisek a spojky. U dopravníku jsou pevnostně zkontrolovány 
kritické body na hřídeli (otlačení per, vruby), dále místo jeho spojení se šnekovým hřídelem a 
spojovací čepy. V poslední části je věnována pozornost na provoz celého zařízení a jeho 
bezproblémový chod.   
 
 

Annotation: 
 
The aim of thesis is to design and process design proposal worm conveyor for transport of 
small coal. The work addresses in particular the calculation of the main dimensions of 
conveyors, conveyor drive option, due to possible congestion. It is also attention to the choice 
of bearings and couplings. The conveyor are inspected strength critical points on the shaft (per 
deformation, indentations), and place it to the worm shaft and connecting pins. In the last part 
is given to the operation of the entire facility and its smooth operation.  
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1 Úvod 
 
Šnekové dopravníky patří mezi nejstarší a nejrozšířenější dopravníky. Slouží k dopravě 
materiálu ve vodorovném nebo nakloněném směru. Lze s nimi dopravovat téměř jakýkoliv 
materiál, převážně se dopravuje materiál sypký a drobně kusovitý, nehodí se k dopravě 
materiálu lepivého nebo silně abrazivního (dochází při tom k značnému opotřebení 
pracovních částí dopravníku). Svoji oblibu získaly díky jednoduchému principu dopravování 
materiálu. Šnekový dopravník se skládá ze tří hlavních částí viz. obr.1. Nejdůležitější částí je 
šnek dopravníku (1), který je poháněn pohonnou jednotkou (2), nejčastěji elektromotorem, 
jeho otáčením vzniká posun materiálu ve žlabu (3), ve smyslu stoupání šnekovnice. 
Podmínkou pro pohyb materiálu ve šnekovém dopravníku je, aby tření dopravovaného 
materiálu o stěny žlabu bylo větší než tření dopravovaného materiálu o povrch šneku. 
Výhodou těchto dopravníků je jednoduchost, bezproblémový chod, uzavřenost, kompaktnost. 
Naopak mezi nevýhody patří zejména velké opotřebení pracovních ploch, vysoká spotřeba 
energie a drcení dopravovaného materiálu. 
 
 

Obr.1: Schéma šnekového dopravníku 
 

1.1 Šnek 
 
Jak již bylo zmíněno je šnek nejdůležitější částí dopravníku, protože vyvolává pracovní pohyb 
materiálu. Šnek se skládá z šnekovnice a trubky na kterou je je navařena. Šnekovnice se 
vyrábějí buďto plné, obvodové nebo lopatkové. Plné šnekovnice se využívají při dopravě 
nelepivých zrnitých a jemně kusovitých materiálů. Obvodové se používají na soudržné 
materiály a u lopatkových lze dopravovat i lepivé materiály, přičemž součastně dochází 
k promíchávání materiálu.  

Směr dopravovaného materiálu závisí na stoupání šroubovice, ty se vyrábějí jako 
pravotočivé nebo levotočivé. Lze vyrobit dopravník s kombinací pravotočivé i levotočivé 
šroubovice na jedné hřídeli, tím se docílí toho, že se materiál může pohybovat 
v protichůdných směrech, to znamená, že materiál lze do dopravníku přivádět ze dvou 
různých míst nebo naopak odvádět. Šnekovnice je vyrobena z plechu a navařuje se na hřídel 
přerušovaným svarem. Plné šnekovnice jsou svařeny z dílů, každý díl odpovídá jednomu 
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závitu šnekovnice. Průměry šnekovnic jsou normalizovány. Hřídel šneku je ocelová bezešvá 
trubka, tyčoviny se nepoužívá, protože by dopravník dosáhl vysokých hmotností.  

Hřídel šneku je uložena v ložiscích v čele dopravníku, jelikož vlivem dopravovaného 
materiálu vzniká axiální síla, tak musí být jedno ložisko axiální. U dopravníků delších než 3 
m je třeba užít i ložiska radiální po délce šneku, konstrukční provedení je na obr. 2. Jejich 
rozteč se pohybuje v rozmezí 2,5 – 3 m.  

 

Obr.2: Uložení radiálního ložiska 
 
 

1.2 Žlab 
 
Velikost žlabu se volí s ohledem na rozměry šneku a dopravovaném materiálu. Žlab se vyrábí 
z plechu tloušťky 3 – 8 mm. Horní okraj žlabu je vyhnut ven, tím se docílí vyšší tuhost žlabu 
a zároveň je na něj možné připevnit víko. Velikost mezery mezi šnekem a žlabem bývá 5 – 10 
mm, ale u dopravníků s větším průměrem šneku může být i vetší.  
 U materiálů kusovitých se ukládá šnek excentricky obr.3, tím se předejde zbytečnému 
drcení dopravovaného materiálu. Tímto uložením se dosáhne toho, že mezera mezi šnekem a 
žlabem se ve smyslu otáčení šneku postupně zvětšuje. Toto uložení je jednak výhodné proto, 
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že dochází k nižšímu opotřebení pracovních částí dopravníku a také jsou nižší nároky na 
pohonnou jednotku.    
 

 

Obr.3: Excentrické uložení šneku 

 

2 Výpočet hlavních parametrů dopravníku 
 
Cílem výpočtu je stanovit vnější průměr šneku D, otáčky šneku n, výkon hnacího 
elektromotoru P a axiální sílu Fa. Postupuje se dle normy ČSN 26 2802 
 

2.1 Výpočet objemového dopravního výkonu 
 

�� � �� � 60 000900 � 66,7 ��/��� 

(1) 
Vztah je použit z [1] str. 208. 
γ – je voleno z [1], str. 210, tab. 9.2 pro materiál uhlí: γ = 900 kg/m3. 
 
Pro objemový dopravní výkon platí také vztah: 
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�� � 3 600 � � � ��
4 � � � � � � � �� 

(2) 
 
Vztah je z [2], str. 208, kde:  
 
D je jmenovitý průměr šnekovnice, ten volím dle ČSN ISO 1050, průměr je volen z řady 
vyvolených čísel. Volím D = 400 mm. 
 
Stoupání šnekovnice s se volí přibližně s ≈ D nebo pro velké průměry šnekovnice s = 0,8*D. 
Vybírám dle ČSN ISO 1050 přesnější hodnotu pro zvolený jmenovitý průměr šnekovnice 400 
mm, která je s = 355 mm. 
 � je součinitel plnění šneku, který vychází ze zaplnění průřezu žlabu, obr.4. V [1], tab. 9.1, 
str. 209 je dána hodnota,  pro drobné uhlí, ψ = 0,30. V téže tabulce je také doporučená 
hodnota pro otáčky šneku 1-2 m/s. Volím n = 1,4 m/s. 
 

 

Obr.4: Součinitel plnění 
 
cH je součinitel snižující dopravované množství vzhledem ke sklonu dopravníku při dopravě 
vzhůru. Vzhledem k tomu, že dopravník pracuje ve vodorovném směru, tak součinitele 
neuvažujeme.  
 
Výsledný vzorec s dosazenými hodnotami bude tedy vypadat: 
 

�� � 3 600 � � � 0,4�
4 � 0,355 � 0,3 � 1,4 � 67,45 ��/��� 
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(3) 
 
Dopravník musí být schopný přepravit zadané množství materiálu, které je 60 t/hod.  Proto se 
pomocí vztahu (1) provádí kontrolní výpočet skutečného dopravního výkonu, abychom 
ověřili správnost zvolených parametrů dopravníku. 
 � � �� � � � 67,45 � 900 � 60 706 ��/���       !"��#$%& 
 
Jestliže je dopravník určen pro dopravu hrubozrnného materiálu, je třeba zkontrolovat 
navržený průměr šnekovnice vzhledem k maximální velikosti částic dopravovaného materiálu 
a to nezávisle na dopravním výkonu.  
 � ' (4 )ž 6+ � ),-. � 6 � 45 � 270 �� 400 �� 0 270 �� 

(4) 
 
Vztah (3) je použit z [1], str. 209. Podmínka je tedy splněna pro zvolený průměr šnekovnice 
400 mm. 
 

2.2 Střední dopravní rychlost materiálu 
 
Stanoví se podle vztahu (5) z [1], str. 209. 
 # � � � � � 0,355 � 1,4 � 0,497 �/� 

(5) 
 

2.3 Výpočet příkonu elektromotoru P 
 

12 � � � �3 600 � (3� � 4 5 �+ 

(6) 
 
Vztah (6) je použit z [1], str. 209. 
Příkon dopravníku je určen dílčími odpory, z nichž se některé nedají určit s dostatečnou 
přesností. Z toho důvodu se zavádí celkový (globální) součinitel odporu w, který slouží při 
výpočtu příkonu. Volím z [1], str. 210, tab. 9.2, pro suché uhlí w = 3.00.  
  Dopravník pracuje ve vodorovném směru, takže dopravní výška h = 0 m. Výsledný příkon 
tedy bude: 

12 � 60 706 � 9,833 600 � 16 � 3 � 7,96 �7 

(6) 
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Vypočtený příkon dopravníku bude sloužit k volbě elektromotoru. Elektromotor bude dodán 
společně s převodovkou od firmy NORD, podrobnější informace jsou v kapitole 3: Volba 
pohonné jednotky. 
 

2.4 Axiální síla 
 
Vlivem pohybujícího se materiálu uvnitř dopravníku vzniká v ose šneku axiální síla. Vztah 
pro její výpočet (7) je z [1] str. 210.  
 

8- � 9:; � <�(= >?+ 

(7) 
 

Hnací moment 
M  je hnací moment na hřídeli šneku, jeho minimální velikost, potřebná k dopravě materiálu, 
je dána vztahem (8) z [2], str. 129: 
 

1 � 9 � @     9 � 1@ � 12� � � � 7 9602� � 1,4 � 905 A� 

(8) 

Úhel stoupání šnekovnice 
K výpočtu úhlu stoupání šnekovnice α, poslouží rozvinutý závit šnekovnice (obr: 5). 
 

 

Obr.5: Rozvinutá šnekovnice 
 

<�B � �� � �      B � )C�<� �� � � � )C�<� 355� � 400 � 15° 46E 
(9) 
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Třecí úhel 
Volím z [4], str. 12, tab. 8, pro kombinaci ocel – uhlí součinitele tření fm = 0,7. Ten se dosadí 
do vztahu (10) z [2], str. 27, pro který platí: 
 F, � <�?     ? � )C�<�F, � )C�<�0,7 � 34°59E 

(10) 
 

Účinný poloměr šnekovnice 
Vypočítá se dle vztahu (11) z [1], str. 210: 
 :; � (0,35 G 0,4+ � � � 0,35 � 400 � 140 �� 

(11) 
 
Dosazením do vztahu (7) dostáváme: 
  
8- � 9050,14 � <�(15°46E > 34°59E+ � 5 280 A 

(7) 
  
Tuto sílu bude muset zachytit axiální ložisko, které bude umístěno v čele dopravníku, na 
straně pohonu. 
 

3 Volba pohonné jednotky 
 
Ze vztahu (6) vyšel potřebný příkon, pro dopravu materiálu P = 7,96 kW. Tento vypočtený 
příkon je třeba navýšit o určitou rezervu, např. proti přetížení stroje. Musí také vzít v úvahu, 
že při rozběhu dopravníku může zůstat v pracovní části dopravníku materiál z předchozího 
přepravování. Proto je třeba potřebný příkon navýšit. Výsledný příkon se určí ze vztahu (12):  
 1 � 1 � 1,3 � 7,96 � 1,3 � 10,4 �7 

(12) 
Jako pohonná jednotka bude sloužit motor společně s převodovkou. Motor bude od firmy  
Siemens, převodovka od TOS ZNOJMO [6], akciová společnost. Celá jednotka bude dodaná 
jako komplet, typové označení je MTC 72AD18A0 /11kW/3p, základní rozměrové nákresy 
jsou na obr. 6.  
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Obr. 6: Pohonná jednotka 

 

3.1 Elektromotor 
 
Jak již bylo zmíněno, tak bude elektromotor od firmy Siemens. Jedná se o trojfázový 
asynchronní motor nakrátko, typové označení 1LA7. Charakteristika: 
 
Výkon: 11 kW 
Otáčky: 1460 min-1 

Počet pólů: 4 
Jmenovitý moment: 72 Nm 
Jmenovitý proud /400V: 21,5 A  
 

3.2 Převodovka 
 
Jedná se o dvoustupňovou převodovku s čelním, přímým ozubením (obr. 7). Jemné 
odstupňování převodu umožňuje přesnou volbu požadovaných výstupních otáček. Bloková 
skříň je litinová. Mazání převodovky je zajištěno brozením kola v oleji v kombinaci 
s rozstřikem oleje. Převodovka je standardně dodávána včetně olejové náplně - ÖMV Unigear 
S75 W-90, což je syntetický olej zajišťující za normálních podmínek během provozní 
životnosti převodovky bezúdržbový chod, bez nutnosti výměny oleje. Množství oleje 
v převodovce je 8 l. Další údaje: 
 
Převodový poměr i: 17,2 
Otáčky na výstupu n2:  85,1 min-1 

Hnací moment na výstupu Mk:  1 234 Nm 
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Obr. 7: Převodovka 

 

 

3.3 Spojka 
 
Spojku volím s pryžovou obručí od firmy K+H čerpací technika s.r.o. [7], slouží k přenášení 
točivého momentu se stálým průběhem v obou smyslech otáčení. Vzhledem ke své konstrukci 
spojka snáší vibrace, nepravidelný chod, rázová zatížení a případné úhlové či osové vychýlení 
spojovaných hřídelů. Spojka se skládá ze dvou nábojů s přítlačnými kroužky a jedním 
pružným prvkem – obručí. Pružný prvek je vyráběn i v materiálových variantách odolných 
vůči olejům, chemikáliím a vysokým teplotám. U této spojky je možno měnit pružný prvek 
bez demontáže hnacího a hnaného stroje. Spojka je na obr. 8. 
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Obr. 8: Spojka 

4 Volba ložisek 
 
K správné volbě ložisek se potřeba znát celkové zatížení, které na ně působí. Ložiska budou 
umístěny po délce a v čelech dopravníku, kde jedno z ložisek musí být axiální, aby zachytilo 
axiální sílu Fa ( kapitola 2.4) od dopravovaného materiálu.   
 
Abychom určili radiální sílu, která bude na ložiska působit, tak musíme znát celkovou 
hmotnost šneku. 
 

4.1 Hmotnost dopravníku   
 
Celkovou hmotnost šneku určíme jako součet všech jeho dílčích částí – šnekové trubky 
hřídele mh, všech závitů šnekovnice mš, spojovacích čepů mč. Viz. vztah (13).  
 

� � H �I � �J > �š > �č 
(13) 

 

4.1.1 Hmotnost šnekové trubky 
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Šneková trubka je volena z [4], str. 300, jedná se o ocelovou bezešvou trubku s vnějším 
průměrem d = 76 mm, tloušťce stěny t = 8 mm, materiál 11 353, označení: M: N 76O8 PČRA 42 5715.01. Hmotnost jednoho metru trubky je mh1 = 13,4 kg.  
Šneková trubka je rozdělena na celkem šest částí, dvě jsou koncové a mají jinou délku, než 
čtyři středové. Délka koncové trubky Lk = 2,44 m, délka prostřední Lp = 2,84 m. Celková 
délka je dána vztahem (14). 
 T �  2 � TU > 4 � TV � 2 � 2,44 > 4 � 2,84 � 16,24 � 

(14) 
Celková hmotnost šnekové trubky tedy bude: 
 �J � �JW � T � 13,4 � 16,24 � 218 �� 

(15) 

4.1.2 Hmotnost šnekovnice 
 
Nejprve se určí hmotnost jednoho závitu šnekovnice podle vztahu (16). Hustota je volena z 
[4], str. 270 pro materiál ocel - ρ = 7 850 kg/m3. 
 
 �šW � !X � Y 

(16) 

 

Obr. 9: Závit šnekovnice 
 
K vypočítání objemu šnekovnice musíme znát střední délku Ls . Tu spočítáme pomocí 
Pythagorovi věty, dle vztahu (17). 
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T; � Z[X� > �� � \]� � ^� P �2 _`� > �� � \]� � ^400 P 762 _`� > 355� � 620,5 �� 

(17) 
 

Objem závitu: 
 

!X � Rš � T; � � P �2 � < � T; � 400 P 762 � 4 � 620,5 � 402 084 ��� 

(18) 
Celková hmotnost závitu tedy bude: 
 �šW � !X � Y � 402 084 � 10ab � 7 850 �  3,2 �� 

(16) 
Nyní se spočítá celkový počet závitů na šnekovnice: 
 

c � T� � 16,240,355 � 45,7 

(19) 
 

Dosazením do vztahu (20) získáme celkovou hmotnost šnekovnice. 
 �š � �šW � c � 3,2 � 45,7 � 146,2 ��  

(20) 

4.2.3 Hmotnost spojovacích čepů 
 
Spojovací čepy (obr. 10), jsou vyrobeny z mat. 11 600. Bude jich celkem použito pět, nejprve 
se vypočítá hmotnost jednoho čepu mč1, pomocí vztahu (21). Potom se dle vztahu (22) určí 
hmotnost všech čepů mč.  
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Obr. 10: spojovací čep   
 
Hmotnost jednoho čepu: 
 

�čW � !čW � Y � � � 14 � (2 � 0,06� � 0,08 > 0,065� � 0,096 P 4 � 0,020� � 0,06+ � 7 850
� 5,5 �� 

(21) 
 

Hmotnost všech čepů: 
 �č � 5 � �čW � 5 � 5,5 � 27,5 �� 

(22) 
 
 
Nyní už tedy zbývá jenom spočítat celkovou hmotnost ze vztahu (13): 
 � � 218 > 145,6 > 27,5 � 391,1 �� 

(13) 

4.2 Zatížení ložisek 
 
Celkové zatížení se skládá z axiálního a radiálního. Axiální zatížení je spočítané v kapitole 
2.4, vztah (7) a jeho hodnota je Fa = 5 280N. Radiální zatížení se spočítá ze vztahu (23). 
 8d � � � � � 391,1 � 9,83 � 3 845 A 

(23) 
 
Radiální zatížení na jedno ložisko: 
 

8dW � 8d7 � 3 8457 � 549 A 

(24) 
 

4.3 Návrh ložisek 

4.3.1 Axiální ložisko 
 
Vzhledem k poměrně vysoké složce axiální síly se zvolí dvouřadé soudečkové ložisko, 
ložisko bude voleno od firmy ZKL, a.s. [8], zároveň však musí být schopno přenést i sílu 
radiální. Katalogové číslo ložiska je 22213EKW33J.  
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Výpočet trvanlivosti ložiska 
 
Výpočet se provádí pomocí interaktivních on-line výpočtů pro konstruktéry [9], přímo na 
stránkách výrobce.  
 
Zadání výpočtu: 
Otáčky  n:               85,1  min-1 

Radiální síla Fr1:    0,549 kN 
Axiální síla Fa :      5,28 kN 
 
Ostatní vstupní hodnoty: 
Radiální dynamická únosnost Cr:    177 kN 
Koeficient e :                                 0,24 
Koeficient Y1 :                                 2,9 
Koeficient Y2 :                                 4,2 
Exponent p :                                 3,33 (10/3) 
 
Výpočet: 
Nejprve se zjistí poměr Fa / Fr, vztah (25). Tento poměr je důležitý pro určení použitého 
vzorce pro výpočet dynamického ekvivalentního radiálního zatížení P. 
 8-8dW � 5,280,549 � 9,62 

(25) 
 
Dále se použije výpočet pro dynamická ekvivalentní radiální zatížení P . Protože je poměr 
Fa / Fr  (9,64) větší než e (0,24), použijeme pro výpočet dynamického ekvivalentního 
radiálního zatížení vztah (26). 
  1 �  0,67 � 8d  >  e� �  8- � 0,67 � 0,549 > 4,2 � 5,28 � 22,54 �A 

(26) 
 
Nyní tuto hodnotu dosadíme do vzorce pro výpočet trvanlivosti. Zpravidla bývá počet otáček 
neproměnný, a je proto výhodnější vyjádřit trvanlivost v provozních hodinách podle upravené 
rovnice trvanlivosti, vztah (27). 
 

TJ � ^fd1 _V � g 10h
60 � �i � ^ 17722,54_Wj� � g 10h

60 � 85,1i � 187 212 � 

(27) 
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Vypočtená hodnota trvanlivosti pro axiální ložisko je Lh = 187 212 hodin. Ložisko bude 
umístěno v ložiskovém domečku a pojištěno KM maticí. Mazání bude realizováno tlakovou 
maznicí. Těsnění hřídele bude zajištěno pomocí těsnících kroužků gufero. Podrobné 
zpracování celého uložení i s přesnými rozměry, je obsaženo ve výkresové dokumentaci této 
práce. 
 

4.3.2 Radiální ložisko 
 
Ložisko bude jednořadé kuličkové, také od firmy TOBEX Praha v.o.s. [11]. Katalogové číslo 
16013. 
 
Výpočet trvanlivosti ložiska 
 
Výpočet bude opět prováděn v on-line výpočtech pro konstruktéry [9].  
 
Zadání výpočtu: 
Otáčky :                    85,1 / min. 
Vůle:                        normální 
Radiální síla Fr1:      0,549 kN 
Axiální síla Fa :         0 kN 
 
 
Ostatní vstupní hodnoty: 
Radiální dynamická únosnost Cr:      23,6  kN 
Radiální statická únosnost Cor:          19,6    kN 
Exponent p:                                         3….. pro bodový styk (kuličková ložiska) 
 
 
Výpočet: 
Protože je axiální síla nulová, tak se bude radiální dynamické ekvivalentní zatížení rovnat 
zatěžující radiální síle Fr1 (28). 
 1 �  8dW � 0,549 �A 

(28) 
 

Tuto hodnotu nyní dosadíme do vzorce pro výpočet trvanlivosti (29). 
 

TJ � ^fd1 _� � g 10h
60 � �i � ^ 23,60,548_� � g 10h

60 � 85,1i � 23 � 10h � 

(29) 
 
Vypočtená hodnota trvanlivosti pro dané ložisko TJ � 23 � 10h ���k�.  
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4.3.3 Radiální středové ložisko 
 
Ložiska budou dodány firmou EXVALOS s.r.o., [10]. Materiál ložisek tvoří ocelový podklad, 
na který je nanesena vrstva pórovitého cínového bronzu CuSn10 o síle přibližně 0,25 mm. Do 
této kostry je naválcována směs polytetrafluóretylénu (PTFE) s dvaceti objemovými procenty 
oxidovaného olova a vytvrzená při teplotě 327 stupňů Co. Výhody těchto ložisek jsou hlavně 
chod na sucho, nízké opotřebení a prakticky žádné nároky na údržbu. Katalogové číslo ložiska 
je 6550 KU. 

 

Kontrola ložiska 
 
Ložiska se kontrolují pouze na otlačení podle vztahu (30). 
 
Zadání výpočtu: 
Průměr ložiska dk:                      65 mm 
Délka ložiska bk:                        50 mm 
Radiální síla Fr1:                         548 N 
Dovolené napětí v tlaku pd :    70 MPa 
 
  

lU � 8dW�U � mU � 5480,075 � 0,06 � 0,17 91) 

(30) 
 lU n l2            0,17 91) o 70 91) 

(31) 
 
 
Ložisko vyhovuje. 
 
Ložiska budou umístěna po délce dopravníku, vzdálenost mezi nimi bude 2,84 m. Budou 
umístěna v ložiskovém domečku a zavěšena pomocí závitových tyčí na L profilu, zajištění 
zajistí korunová matice se závlačkou. Vzhledem k tomu, že je přepravovaný materiál uhlí, tak 
lze předpokládat, že se bude uvnitř dopravníku prášit, proto je domeček utěsněný pomocí 
gufer, která jsou umístěná ve víčkách. Víčka jsou přimontovány k domečku pomocí šroubů 
s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem M5 x 20 ISO 4762 [4]. 
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5 Kontrolní výpočet 

5.1 Hřídel šneku 
 
Nejprve se provede kontrolní výpočet trubky šneku, přenáší sice stejné zatížení jako ostatní 
součásti dopravníku, ale protože se jedná o ocelovou bezešvou trubku, tak se dá předpokládat, 
že bude nejvíc namáhána. Jelikož nejsou všechny trubky hřídele stejné, tak se bude 
kontrolovat trubka šneku s největší hmotností, tzn. nejdelší trubka, která měří 2 840 mm. 
Rozbor silového zatížení je na obr. 11. Pevnostní výpočet je proveden dle [3]. 
 
 

 

Obr. 11: Silový rozbor na hřídel šneku 
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5.1.1 Kontrola na ohyb 
 
Reakce na hřídeli: 
 

:- � :p � 8q2 � (�; > �š+ � �2 � (38,1 > 25,6+ � 9,832 � 313,1 A 

(32) 
Maximální ohybový moment: 

 

9r,-. � :p � 32 � 313,1 � 2,842 � 444,6 A� 

(33) 
 

Nyní se spočítá napětí v ohybu, vztah (34), dovolené napětí je v rozsahu 65 – 85 Mpa [4] str. 
55. Volím str � 65 9l). 
 

sr � 9r,-.7r � 9r,-.� � (�u P ��u+32 � �
� 32 � � � 9r,-.� � (�u P ��u+ � 32 � 76 � 444,6 � 10�

� � (76u P 60u+ � 16,9 91) 

(34) 
 sr n str        16,9 91) o 65 91) 

(35) 
 
Podmínka je tedy splněna, zvolená trubka je schopná přenést ohybové zatížení. Bezpečnost 
v ohybu je dána vztahem (36). 
 

�r � strsr � 6516,9 � 3,8 

(36) 
 
Maximální průhyb hřídele ymax: 
 

v � � � (�u P ��u+36 � � � (76u P 60u+36 � 1 780 425 ��u 

(37) 
 

",-. � 8q � 3�
48 � w � v � 626,2 � 2 840�

48 � 2,1 � 10x � 3 497 214 � 0,8 �� 

(38) 
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Maximální průhyb na hřídeli je tedy 0,72 mm, tato skutečnost pomůže při volbě mezery mezi 
šnekem a žlabem. Mezera bude s ohledem na dopravovaný materiál i s ohledem na průhyb 
hřídele 15 mm.  
 
 
5.1.2 Kontrola na krut 
 
Krouticí moment na hřídeli šneku je shodný s momentem na výstupy z převodovky, kap. 3.2, 

tzn. 9U � 1 234 A�. Dovolené napětí v krutu je dle [4], str. 55, v rozmezí 35 – 50 Mpa. 
Volím ytU � 40 9l). Smykové napětí v hřídeli je dáno vztahem (40). 
 

7U � � � (�u P ��u+16 � � � � � (76u P 60u+16 � 76 � 52 710 ��u 

(39) 
 

yU � 9U7U � 1 234 � 10�
52 719 � 23,4 9l) 

(40) 
 yU n ytU        23,4 91) o 40 91) 

(41) 
 
Podmínka (41) je splněna, hřídel vyhovuje. Zbývá spočítat bezpečnost v krutu, ta je dána 
vztahem (42). 
 

�U � ytUyU � 4023,4 � 1,7 

(42) 
 
5.1.3 Kontrola na tah 
 
Tato kontrola se provádí kvůli vzniklému redukovanému napětí ve šnekovnici. Dovolené 
napětí v tlaku je dle [4], str. 54, v rozmezí 60 – 80 MPa. Volím hodnotu stz � 70 91). 
Napětí v tlaku se spočítá pomocí vztahu (43). 
 

sz � 8-R � 8-� � (�� P ���+4
� 5 280� � (76� P 60�+4

� 3,1 91) 

(43) 
Bezpečnost: 
 

�z � stzsz � 703,1 � 22,6 

(44) 
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5.1.4 Redukované napětí 
 
Protože je tato šneková hřídel namáhána krutem, ohybem i tlakem, je nutné provést kontrolu 
k meznímu stavu pružnosti pro kombinované namáhání. Nejprve se podle vztahu (45) 
vypočítá redukované napětí. 
 

sd{2 � |(sr > sz+� > 3 � yU� � Z(16,9 > 3,1+� > 3 � 23,4� � 30,8 91) 

(45) 
 
Bezpečnost k je volena 3. Mez kluzu je dle [4], str. 233, Re = 180 MPa. 
 :{ ' sd{2 � �       180 0 92,4 

(46) 
Podmínka vzhledem k meznímu stavu pružnosti je splněna. 

 

5.2 Ložisková hřídel 
 
Tato hřídel je umístěná v ložiskovém domečku pro dvouřadé soudečkové ložisko. Přenáší 
kroutící moment od motoru na hřídel šneku. Z jedné strany je spojena perem se spojkou a 
z druhé dvěma čepy se šnekovou hřídelí. Hřídel je namáhá jak radiálně, od vlastní tíhy 
dopravníku, tak i axiálně, od dopravovaného materiálu. Pevnostní výpočet spočívá ve 
zkontrolování spojovacích součástí a nebezpečných průřezů na hřídeli. Hřídel je na obr. 12.   
 

5.2.1 Kontrola na krut: 
 
Hodnota nominálního napětí y} bude navýšena o součinitel α, který se určí podle přílohy 1. 
Dovolené napětí je podle [4], str. 55: 60 – 105 MPa . Volím yt � 95 91). 
  
Průřez A –A 
 

y}~ � 9U7U~ � 1 234� � 0,06�16
� 16 � 1 234 � 10�

� � 60� � 29,1 91) 

(47) 
 Cm � 0,618 � 0,03�          =~� 3,1 

(48) 
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y}~ � B~ n yt            90,2 91) o 95 91)      Vyhovuje 
(49) 

 

 

Obr. 12: Ložiskový hřídel 
 
Průřez B – B 
Vztah (50) je brán z přílohy 1, pro hřídele s příčným vrtáním. 
 

y}� � 9U� � �J�16 P �2 � �J�6
� 1 234 � 10�

� � 60�16 P 20 � 60�6
� 40,6 91) 

(50) 
 �2�J � 2060 � 0, 3�          =�� 1,9 

(51) 
 y}� � B� n yt          77,14 91) o 105 91)      Vyhovuje 

(52) 
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5.2.2 Kontrola Pera 
 
Pero přenáší kroutící moment Mk spojky na hřídel. Kontroluje se na otlačení podle vztahu (53) 
z [2], str. 54. Pero je voleno z [4], označení – PERO 18e7 x 11 x 60 ČSN 02 2562. Hloubka 
drážky v hřídeli je t1 = 6,8 mm. 
 
 

Obr. 13: Pero 
 
 
 

l � 2 � 9U�J � <W � 3V � 2 � 1 234 � 10�
60 � 6,8 � 60 � 101 91) 

(53) 
 

Pero je vyrobeno z oceli 11 600. Maximální dovolené zatížení je dle [4], str. 54: 110 – 165 
MPa. Volím l2 � 120 91).  
 l n l2          101 91) o 120 91)      

(54) 
 

Podmínka je splněna, zvolené pero vyhovuje. 
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5.2.3 Kontrola čepů     
 
Tento spoj přenáší kroutící moment od motoru na šnekovnici. Jedná se o dva čepy s hlavou, 
které jsou na hřídeli vzájemně pootočeny o 90 stupňů, z důvodu možnosti vzniku vůlí při 
výrobě a také kvůli házení.  
Čepy jsou voleny podle [4], označení: ČEP 20 x 85 B ISO 2341 – st. Jsou zajištěny 
závlačkami s označením ZÁVLAČKA 5 x 40 ISO 1234 – st. Vztah (55) je použit z [2], str. 
52. 
 
Smyk čepů: 
 

y; � 4 � 9U� � �2� � �J � kč � 4 � 1 234 � 10�
� � 20� � 60 � 2 � 32,7 91) 

(55) 
 
Čepy jsou vyrobeny z automatové oceli, dovolené napětí je y2;z � 35 91), podle [2], tab. 
15. 
 y; n y2;z          32,7 91) o 35 91)         

(56) 
 

Čepy vyhovují smykovému namáhání. Jednotlivé díly dopravníku jsou spojeny stejně, tzn. 
dvěma čepy o průměru 20 mm, vzájemně pootočenými o 90 stupňů, proto bude výsledek 
stejný a není třeba uvádět výpočet. Podrobný popis a rozměry jsou uvedeny ve výkresové 
části této práce. 
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6 Závěr 
 
Cílem práce bylo vypočítat a navrhnou šnekový dopravník pro dopravu uhlí, zadání určovalo, 
dopravní vzdálenost 16m, dopravní výkon 60 t/h a maximální zrnitost dopravovaného 
materiálu 45 mm. Při návrhu hlavních rozměrů jsem vycházel z platných norem, které 
normalizují rozměry pro šnekové dopravníky, dále jsem ověřil správnost volených rozměrů. 
Poté jsem spočítal příkon dopravníku a podle toho jsem navrhl pohonnou jednotku, která 
obnáší elektromotor, převodovku a spojku. Při návrhu ložisek jsem vycházel ze zatížení, která 
na ně působí, poté jsem provedl výpočet na trvanlivost, která vyšla dostačující. Na závěr jsem 
provedl pevnostní kontrolu nejvíce namáhaných částí dopravníku, podle výpočtu jsou 
všechny časti dopravníku vyhovující pro trvalý provoz. 
 Přesné konstrukční řešení je uvedeno ve výkresové dokumentaci této páce. Výkresová 
dokumentace byla vytvořena v programu AutoCAD 2007. 
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8 Seznam použitých zkratek a symbolů 
 

Značka Název Jednotka 

amax Maximální velikost částic materiálu [m] 

b Šířka pera [m] 

bk Šířka kluzného ložiska [m] 

cH Součinitel snižující dopravované množství [-] 

Cr Radiální únosnost [N] 

d Vnější průměr šnekové trubky [m] 

dk Vnitřní průměr kluzného ložiska [m] 

dh Průměr vstupního hřídele [m] 

dv Vnitřní průměr šnekové trubky [m] 

D Průměr šnekovnice [m] 

Dd Průměr čepu [m] 

E Modul pružnosti pro ocel [Pa] 

fm Součinitel tření [-] 

Fa Axiální zatížení [N] 

Fq Síla od hmotnosti šneku [N] 

Fr Radiální zatížení [N] 

Fr1 Radiální zatížení na jedno ložisko [N] 

g Gravitační zrychlení [m/s2] 

h Dopravní výška [m] 

i Převodový poměr [-] 

ič Počet čepů [-] 

J Kvadratický moment průřezu [m4] 

k Bezpečnost [-] 

kk Bezpečnost v krutu [-] 
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ko Bezpečnost v ohybu [-] 

kt Bezpečnost v tahu [-] 

l Délka středního dílu šneku [m] 

lw Vodorovná dopravní vzdálenost [m] 

lp Délka pera [m] 

L Délka šnekové trubky [m] 

Lh Základní trvanlivost [hod] 

lw Vodorovná dopravní vzdálenost [m] 

Lk Délka koncové šnekové trubky [m] 

Ls Střední délka šnekovnice [m] 

Ls Délka středové šnekové trubky [m] 

m Hmotnost šneku [kg] 

mč Hmotnost spojovacích čepů [kg] 

mč1 Hmotnost jednoho čepu [kg] 

mh Hmotnost trubky šneku [kg] 

mh1 Hmotnost jednoho metru trubky [kg] 

mš Hmotnost šnekovnice [kg] 

mš1 Hmotnost jednoho závitu šnekovnice [kg] 

M Hnací moment [Nm] 

Mk Kroutící moment [Nm] 

Momax Maximální ohybový moment [Nm] 

n Otáčky šneku [s-1] 

n2 Výstupní otáčky převodovky [s-1] 

Oz Střední obvod šnekovnice [m] 

p Mocnitel [-] 

pd Dovolený tlak [Pa] 
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pk Tlak na kluzné ložisko [Pa] 

po Tlak v peru [Pa] 

P Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska [N] 

Pd Příkon dopravníku [W] 

Q Dopravní výkon [kg/hod] 

Qv Objemový dopravní výkon [m3/hod] 

r Poloměr zaoblení [m] 

RA Reakce v bodu A [N] 

RB Reakce v bodu B [N] 

Re Mez pevnosti pro ocel [Pa] 

Rs Účinný poloměr šnekovnice [m] 

s Stoupání šnekovnice [m] 

S Obsah průřezu šnekové trubky [m2] 

Sš Obsah průřezu závitu šnekovnice [m2] 

t Tloušťka stěny trubky [m] 

t1 Hloubka drážky v hřídeli [m] 

v Střední dopravní rychlost [m/s] 

Vč1 Objem jednoho čepu [m3] 

Vz Objem závitů šneku [m3] 

w Celkový (globální) součinitel odporu [-] 

Wo Modul průřezu v ohybu [m4] 

Wk Modul průřezu v krutu [m4] 

ymax Maximální průhyb hřídele [m] 

Y1 Radiální součinitel [-] 

Y2 Axiální součinitel [-] 

z Počet závitů šneku [-] 
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α Úhel stoupání šnekovnice [°] 

αA Součinitel pera [-] 

αD Součinitel vrtané díry [-] 

γ Sypná objemová hmotnost materiálu [kg/m3] 

π Ludolfovo číslo [-] 

ρ Hustota [kg/m3] 

σDo Dovolené napětí v ohybu [Pa] 

σDt Dovolené napětí v tahu [Pa] 

σo Napětí v ohybu [Pa] 

σred Redukované napětí [Pa] 

σt Napětí v tahu [Pa] 

τDk Dovolené napětí v krutu [Pa] 

τDst Dovolené napětí v krutu pro nástrojovou ocel [Pa] 

τk Napětí v krutu [Pa] 

τnA Nominální napětí v bodu A [Pa] 

τnB Nominální napětí v bodu B [Pa] 

τs Napětí ve spojovacím čepu [Pa] 

φ Třecí úhel mezi materiálem a šnekem [°] 

ψ Součinitel plnění [-] 

ω Úhlová rychlost [rad/s] 
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9 Seznam příloh 
 

1.) Tabulky pro učení součinitele pera, vrtané díry. 
 

10 Seznam výkresové dokumentace 
 

1.) Sestava šnekového dopravníku a uložení šnekového hřídele 
 
2.) Svařovací sestava šnekovnice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VUT FSI ÚADI v Brně 
 

 

Příloha 1 
 

Bakalářská práce 

[36] 

Ondřej Průša 

 



VUT FSI ÚADI v Brně 
 

 

Bakalářská práce 

[37] 

Ondřej Průša 

 


