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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

ABSTRAKT 

Cílem této bakalá ské práce je provedení funkčního výpočtu, vytvo ení konstrukčního návrhu 
vertikálního šnekového dopravníku dle zadaných parametr  a zvážení dopravovaných 
materiál . Je zde realizován výpočet hlavních součástí dopravníku, p ibližného rozsahu 
dopravního výkonu, návrh pohonné, p evodové, spojovací a regulační jednotky, uložení 
šneku, a pevnostní kontrola funkčních částí stroje. Práce se skládá z technické zprávy a 
výkresové dokumentace. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Vertikální šnekový dopravník, šnek, regulace, pohon, p evodovka, vertikální doprava. 

ABSTRACT 

The aim of this thesis is realization of functional calculation, design creation of vertical 

worm conveyor according to required parameters and consideration of transported materials. 

Here is realized calculation of main parts of the conveyor, approximate transport 

performance, design of propulsion, gear, conjuction and regulatory unit, emplacement of 

worm and strength control of functional parts of the machine. This thesis is composed of 

technical report and drawings. 

KEYWORDS 

Vertical worm conveyor, worm, regulation, propulsion, gearbox, vertical transport. 
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ÚVOD 

ÚVOD 
Obecně šnekové dopravníky jsou určeny k dopravě p evážně sypkých až st edně zrnitých 

materiálu, ale výjimečně materiál  kusového charakteru, ve směru vodorovném, nakloněném, tak i 
svislém. Jejich velkou výhodou proti korečkovým nebo pásovým dopravník m je schopnost promísit 
dopravovaný materiál. Historicky se jedná o jedny z nestarších dopravník  [5]. 

 

 

 Obr. 1Schema šnekového dopravníku – převzato [13] 

1 – hřídel šnekovnice, 2 – šnekovnice, 3 – dopravní žlab, 4 – násypka, 5 - výsypka 

Podmínkou funkčnosti je větší t ení mezi povrchem žlabu [5], v p ípadě svislého 

dopravníku pláštěm, a dopravovaným materiálem nežli mezi šnekem a dopravovaným 
materiálem. Z tohoto faktu je z ejmé, že některé součásti stroje jsou výrazně namáhany na 
otěr, proto doprava abrazivních materiál  vyžaduje kvalitnější materiály či povrchové úpravy 
nežli běžná konstrukce. 

Vertikální šnekové dopravníky jsou oproti ostatním šnekovým dopravník m méně 
zastoupené, ale jejich konstrukce se výrazně neliší. Všechny hlavní prvky mají stejné, hlavní 
rozdíl oproti ostatním je v uložení šněku. Pro horizontální či šikmé šnekové dopravníky se 
šnek umisťuje excentricky, aby ve směru otáček se mezera mezi šnekem a žlabem zvětšovala, 
což v d sledku zp sobí, že p i dopravě materiálu nedochází k jeho zbytečnému drcení či 
zadírání [5]. Tento princip se u vertikálních šnekových dopravník  nepoužívá, protože 
k dopravě materiálu dochází po celém obvodu pláště, a tedy excentricita z výše zmíněných 
d vod  postrádá smysl. Rovněž delší klasické šneky jsou složeny z několika šnek , které jsou 

spojeny a podep eny ložisky a rozdělují tak šnekový dopravník na sekce [5]. Tento 

konstrukční prvek je u vertikálního šnekového dopravníku velice obtížné sestrojit, a proto se 

pro větší dopravní p evýšení nepoužívají.
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SOUČASNÉ METODY VERTIKÁLNÍ DOPRAVY  

1 SOUČASNÉ METODY VERTIKÁLNÍ DOPRAVY 

P i vertikální dopravě částic dopravovaného materiálu či jeho shluk  se využívá dvou 
hlavních metod. ů to metody vtlačování částic do pláště konstrukce šnekem a metoda 
urychlování částic šnekem [2]. Geometrie částic má určitý vliv na chování během dopravy, 

t ení atd., ale tato problematika je velmi složitá a není p edmětem této práce. 

 

1.1 METODA URYCHLOVÁNÍ ČÁSTIC ŠNEKEM 

Funkčnost této metody je závislá na hodnotě minimálních otáček šneku [6], díky kterým 
bude umožněn vertikální pohyb částice dopravovaného materiálu, a které jsou 
několikanásobně větší nežli otáčky vertikálních šnekových dopravník . Parametry, které 
ovlivňují náročnost této metody, jsou t ecí součinitelé f1 a f2, dále úhel stoupání šneku, 
pr měr šneku, a považujeme je konstantní. Parametry proměnné ovlivňující náročnost jsou 
hmotnostní výkon nebo objemový výkon, které jsou závislé na otáčkách šneku, součiniteli 
plnění a dopravovaném materiálu. 

 

1.2 METODA URYCHLOVÁNÍ ČÁSTIC 

P i tomto zp sobu dopravy není klíčovým parametrem hodnota minimálních otáček [6]. 

Částice jsou šnekem vtlačování do povrchu pláště, a tedy p ítlačná síla není na rozdíl od 
p edchozí metody odst edivá, nýbrž tlaková. Vhodnou konstrukcí lze docílit drcení materiál , 
avšak materiál pláště musí být tomuto p izp soben. Nutností je neustálá dodávka materiálu, 
k jejímuž p erušení nesmí dojít. Obvykle tento problém je ešen velkou násypkou nebo častěji 
horizontálním šnekovým dopravníkem, který má za účel neustálou dodávku a vtlačování 
dopravovaného materiálu do vertikálního šnekového dopravníku. 

 

1.3 TŘECÍ SÍLY 

Funkčnost šnekových dopravník  je zajištěna, jak bylo výše zmíněno, rozdílem mezi 
t ecími silami, konkrétně větší t ecí síla mezi pláštěm a materiálem k menší t ecí síle mezi 
materiálem a šnekem [5]. Rovnice pro teoretický pohyb částice v dopravníku se dají odvodit 
ze dvou idealizovaných stav . 

Pokud bude t ecí síla mezi materiálem a pláštěm nulová, t ecí síla mezi materiálem a 
šnekem maximální, potom částice bude konat čistě rotační pohyb s úhlovou rychlostí stejnou 

jako je úhlová rychlost šneku. 

Pokud bude t ecí síla mezi materiálem a pláštěm maximální, t ecí síla mezi materiálem 
a šnekem nulová, potom částice bude konat p ímočarý pohyb ve směru osy šneku, s posuvem 

o stoupání šneku na jednu otáčku šneku. 

P i aplikaci těchto dvou idealizovaných stav  na reálnou situaci vyplívá, že částice 
vykonává kombinaci těchto pohyb , tedy trajektorie pohybu částice je šroubovice. Na základě 
těchto poznatk  lze vytvo it grafický rozbor a sestavit rovnice t ecích sil. 
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SOUČASNÉ METODY VERTIKÁLNÍ DOPRAVY  

 

Obr. 2 Schéma pro odvození rovnic - obrázek převzat [6] 

Rovnice pro t ecí sílu p sobící na šneku: vzorec p evzat [4] �Š = ∗ ∗ � � + ∗ cos � , [N]  (1.1) 

Rovnice p i ustáleného stavu: vzorec p evzat [4] �ˇŠ = � ∗ , [N] (1.2) ∗ ∗ � � + ∗ � = ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ . [N] (1.3) 
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2 HLAVNÍ ČÁSTI ŠNEKOVÉHO DOPRAVNÍKU 

 

2.1 ŠNEK 

Šnekovnice pro vertikální dopravníky se ve většině p ípad  liší od horizontálních šnek  
pouze minimálně. Konstrukčně se vždy jedná plnou šnekovnici – spirálu většinou 
obdélníkového pr ezu p iléhající k h ídeli, h ídel m že být dutý nebo plný. Funkční plocha 
spirály je broušena, pop ípadě leštěna. U vodorovných či šikmých dopravník  se šnekovnice 
umísťuje v či ose žlabu excentricky ve směru, aby se mezera mezi šnekem a žlabem ve směru 
otáčení zvětšovala, tím se minimalizuje drcení a pop ípadě zadírání materiálu [1]. Toto 

provedení není u svislých dopravník  možné. Základní parametry šneku jsou vnější pr měr �, stoupání , vnit ní pr měr , délka spirály , směr stoupání. 

 

Obr. 3 Schéma vertikálního šneku ve funkční poloze 

 

2.2 PLÁŠŤ 

Element, ve kterém se dopravuje materiál u horizontálních či šikmých šnekových 
dopravník , se nazývá žlab, kv li svému tvaru, v p ípadě vertikálních šnekových dopravník  
je užívanější termín plášť. Plášť vertikálního šnekového dopravníku se liší dle podmínek, 
kterým je dopravník vystaven, dle dopravovaného materiálu (nap . abrazivnost, vlhkost, 
velikost zrn, lepivost materiálu), a životnosti, která se od něj očekává. Jen ve zvláštních 
p ípadech se jako materiál pláště volí plast. Na vnit ní pr měr jsou kladeny velké požadavky 
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HLAVNÍ ČÁSTI ŠNEKOVÉHO DOPRAVNÍKU  

ohledně p esnosti a tolerancí. P i p íliš velkém vnit ním pr měru by za ízení neplnilo svou 

funkci, naopak p i p íliš malém vnit ním pr měru není montáž za ízení proveditelná. 

 

2.3 POHONNÁ JEDNOTKA 

K pohonu šnekových dopravník  se využívá témě  výhradně asynchronních 
elektromotor , které jsou oproti alternativám dostupnější, cenově výhodnější, mají jednodušší 
konstrukci a menší rozměry [1]. Pohonná jednotka se zpravidla umísťuje na čelo pláště. 
P enos hnacího momentu z pohonné jednotky na šnek se realizuje pomocí pružné spojky, 
kv li výrobním nep esnostem a možné nesouososti.  

Elektromotor je vždy doplněn p evodem k dosažení požadovaných otáček šneku. Mezi 
běžná konstrukční ešení pat í p evod klínovým emenem, pop ípadě ozubeným emenem, 
excentrickou p evodovkou, šnekovou p evodovkou, kuželovou p evodovkou nebo čelní 
p evodovkou. 

 

Obr. 4 Asynchronní motor – obrázek převzat [13] 
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3 FUNKČNÍ VÝPOČET PARAMETRŮ DOPRAVNÍKU A VOLBA 

KOMPONENTŮ 

 

3.1 ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY KONSTRUKCE 

Zadání této bakalá ské práce je velmi obecné, proto jsou stanovy požadavky a 
zjednodušující p edpoklady, které mají up esnit použití a pracovní podmínky dopravníku, 
(dopravovaný materiál, náročnost na údržbu dopravníku…), a které mají zásadní vliv na 
konstrukci dopravníku. 

Vzhledem k zadané dopravní výšce, typu dopravníku, a maximální objemové 
hmotnosti, je očekáváno použití v uzav ených rozměrově náročných prostorách, tedy za ízení 
je účelně konstruováno s úmyslem co nejmenší zástavné plochy v provedení stacionárním. 
Dále je p edpokládána možnost upevnění horní části konstrukce k podpo e, za účelem zvýšení 
stability. Dopravovaný materiál je p edpokládán suchý, nenáročný na čistotu, st ední zrnitost 
až práškovitost, nízko abrazivní. Konstrukce dopravníku bude navržena s ohledem na 
možnost dopravy vlhkých či kašovitých materiál , ale nejedná se o primární funkci 
dopravníku. Za ízení je v provozu  8-16 hodin denně. Dopravní výkon je regulovatelný, jak 
situace vyžaduje v minimálním rozmezí ±200kg/hod pro maximální objemovou hustotu 
danou zadáním. 

 

3.2 SOUČINITEL PLNĚNÍ 

Součinitel plnění je definován jako podíl plochy S v ezu dopravníkem, kterou zaujímá 
dopravovaný materiál, v či ploše ezu, která je vypočtena pomocí vnit ního pr měru 
žlabu/pláště D, a jehož doporučená hodnota koresponduje v závislosti na dopravovaném 
materiálu. 

Součinitel plnění: vzorec p evzat [5] Ψ = � . [-] (3.1) 

Tab. 1 - Součinitel plnění [5] 

Základní vlastnosti materiálu P íklad Ψ 

Neabrazivní, lehký 
práškovitý nebo zrnitý 

Uhelný prach, mouka, zrní 0,45 

Neabrazivní zrnitý a 
práškovitý abrazivní 

Drobné uhlí, cement, písek 0,30 

Velmi abrazivní, hrubě 
kusovitý, lepivý 

Drobný koks, hrubozrnné 
vápno 

0,15 

 

P estože p edpoklady určují materiál první kategorie a tedy hodnotu součinitele plnění 
0,45, je nutno vzít v potaz, že se jedná o vertikální dopravník. Pro šikmé dopravníky se 
uvažuje korekční součinitel, který je ve zdrojové literatu e uveden do hodnoty 25° p i které je 
korekční součinitel ½ [5], a jehož smysl je zavést do výpočtu vliv šikmosti dopravy. Pro 

vertikální dopravník, který využívá metodu urychlování částic šnekem, považuji za 
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dostatečnou redukci součinitele plnění korekčním součinitelem 1/3, tedy ve výsledku 0,15 
(15% pr ezu). V pozdější fázi lze vy ešit neurčitost množství dopravovaného materiálu 
vzniklou tímto p edpokladem regulací. 

 

3.3 TŘECÍ SOUČINITELE 

Součinitel smykového t ení je fyzikální veličina, udávající poměr t ecí síly ku kolmé 
normálové síle mezi tělesy p i začátku pohybu, nebo p i pohybu. Tyto dvě situace jsou 
popsány up esňujícími veličinami - statický součinitel t ení a dynamický součinitel t ení. Tyto 
koeficienty jsou ovlivněny stýkajícími se materiály, kvalitou a drsností stykových ploch. Na 
dynamický součinitel t ení má vliv relativní rychlost tělesa v či druhému, p ičemž se 
zvyšující se rychlostí se součinitel snižuje. 

Tab. 2 - Vybrané materiály – třecí součinitel mezi materiálem a ocelí [25] 

Dopravovaný materiál Měrná hmotnost [kg/m^3] Součinitel t ení 
Obilí 750 0,4 

Kuku ice 800 0,4 

Žito 650 0,4 

Rýže 750 0,4 

Lněné semeno 700 0,4 

Cement 1000 0,9 

ůntracitové uhlí kusové 900 0,4 

Suchý jíl 1600 0,7 

Suchý písek 1600 0,6 

 

Z vybraných materiál , pro které je dopravník navrhován, je aritmetickým pr měrem 
určena hodnota t ecího součinitele pro výpočet, jak pro součinitel t ení mezi materiálem a 
šnekem, rovněž tak pro součinitel mezi pláštěm a materiálem, p estože drsnosti zmíněných 
povrch  jsou rozdílné, materiály jsou srovnatelné, a proto je nepatrná diference zanedbána. 

Rovnice pro t ecí součinitele = = ∑ � = ∗ , + , + , + , ≅ ,  [-]  (3.2) 

 

3.4 PRŮMĚR A VOLBA ŠNEKU 

U klasických šnekových dopravník  se volí dle dopravovaného materiálu součinitel 
plnění a otáčky šneku, ze kterých se potom určuje vnější pr měr šneku [5], ale pro výpočet u 
vertikálního dopravníku je tato metoda nevhodná, protože zde je klíčová odst edivá síla, na 
rozdíl od klasických šnekových dopravník . Proto se vychází z volby šneku, výpočtu 
minimálních otáček pro tento konkrétní šnek a následně výpočet pohonu a p evodu 
pot ebného k dosažení těchto otáček.  

P i výpočtech minimálních otáček, volbě motoru, p evodovky a kontrole teoretického 
hmotnostního dopravního výkonu na základě d íve volených parametr  se vychází z voleného 
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pr měru šneku a jeho stoupání. Pro dosažení co nejvhodnějšího výsledku je nutné provést 
více iterací výpočtu pro r zné alternativy a zvolit nejvhodnější. Jako nejvhodnější volba 

se ukázala ocelová šnekovnice  ZL-100x100x27x3B od firmy Rataj a.s., jejíž parametry jsou: 

Tab. 3 - Parametry šneku [9;14] 

Rozměr Zkratka hodnota 

Vnější pr měr 
šnekovnice 

D 100mm 

Vnit ní pr měr 
šnekovnice 

d 27mm 

Stoupání p 100mm 

Tloušťka spirály ts 3mm 

Druh h ídele - tyč 

Materiál šneku - EN S235JR; ČSN 
11373 

 

Doplňující parametry šneku  

 

Obr. 5 – Rozvin vnější šroubovice spirály 

Úhel stoupání šneku α [°] 

odvozeno z obr 5. � = arctan �   (3.3) � = arctan ,�∗ , = , °  
 

3.5 MINIMÁLNÍ OTÁČKY 

Úpravou rovnice ustáleného stavu dojdeme k rovnici minimálních otáček nmin [1/s] [4]. 

� = �√ � � + cos�  (3.4) 

Z rovnice jasně vyplívá, které parametry ovlivňují hodnotu minimálních otáček. Pro 
snížení nutných otáček je vhodné volit co největší pr měr šneku s co nejnižším stoupáním 
šneku α [6]. ůle jak již bylo zmíněno, šneky pro vertikální šnekové dopravníky se konstrukcí 
od vodorovných šnek  neliší, či liší minimálně.  
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Hodnoty t ecích součinitel  jsou ve většině p ípad  velmi podobné, v tomto p ípadě 
stejné, protože šnek i plášť/žlab se ve většině p ípad  vyrábí z oceli. Teoreticky nejvhodnější 
varianta velikostí t ecích součinitel  pro snížení otáček je, pokud součinitel t ení mezi pláštěm 
a materiálem f1 je větší nežli součinitel mezi šnekem a materiálem [5]. 

 

Obr. 6 – Vliv poměrů třecích součinitelů na minimální otáčky – obrázek převzat [6] 

Dosazením do rovnice (3.4) 

� = ∗� ∗ √ ∗ ,, ∗ , ∗ � , + , ∗ cos , = , − . 

 

3.6 VOLBA PŘEVODOVKY 

Volba p evodovky je úzce spjata s volbou pohonu stroje. V prvním konceptovém 
návrhu figuroval p evod pomocí klínového emene. Tento p evod by se vyznačoval vysokou 
účinností, ale bylo by nutné zajistit napínání emenu, které by zp sobilo p ídavné radiální 
zatížení ložiska v dolním uložení šneku. Zmíněné ložisko by rovněž muselo snést vysoké 
axiální zatížení od tíhy šneku a dopravovaného materiálu. S ohledem na tyto fakta, došlo 
k p ehodnocení konceptu a hlavním požadavkem na p evodovku byla schopnost snést vyšší 
axiální zatížení, které je vyvíjeno tíhou dopravovaného materiálu a tíhou samotného šneku, 
tímto není nutné použít axiální/radiální podp rné ložisko v dolním uložení šneku, ale pouze 
radiální pro vedení šneku, a dostatečné utěsnění, pro p ípad dopravy vlhkých či kašovitých 
materiál . Těmto požadavk m nejlépe vyhovuje pomaluběžná excentrická p evodovka. 
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3.6.1 POMALUBĚŽNÁ EXCENTRICKÁ PŘEVODOVKA 

Jedná se o spolehlivé kompaktní reduktory, které dokáží poskytnout vysoké p evodové 
poměry, p i malých rozměrech a malém počtu součástí [21]. Rovněž mají malé množství 
mazací náplně, malé setrvačné hmoty, malé v le p evodu p ičemž jejich chod je velmi tichý. 
Diferenciální planetový p evod s relativním pohybem satelitu na excentrickém vstupním 
h ídeli zajišťuje plynulý p enos krouticího momentu [21]. Pevné korunové kolo má větší 
počet zub  nežli satelit (1-3 zuby) [21]. Součástí konstrukce p evodovky je k ížová 
Oldhamova spojka na výstupní straně pro vyrovnání excentricity vstupní h ídele. P evodovka 
m že být namontována samostatně nebo v kombinaci s p írubovým elektromotorem za otvory 

na těle sk íně, v patkovém provedení, nebo s použitím p íruby, která umožní i závěsné 
umístění. Závěsné umístění je rovněž možné, pokud je p evodovka namontována za výstupní 
h ídel, která je opat ena závitovým otvorem. Takové umístění však vyžaduje podp rnou 

strukturu, která bude schopna zachytit momentové reakce za provozu stroje [21]. 

 

Obr. 7 – Částečný řez převodovky - obrázek převzat [21] 

 

3.6.2 LIMITY A VOLBA PŘEVODOVKY 

Pro výstupní otáčky, jejichž hodnota je větší nežli hodnota minimálních otáček, ale 
zároveň nebyla zbytečně velká je nejvhodnější standartní p evodové číslo i12=13 p i vstupních 
otáčkách 2Ř60 za minutu, p ičemž konstrukčně se p evodovka bude nacházet ve svislé poloze. 
ůvšak tyto požadavky jsou pro standartní p evodovky problémové. Pomaluběžné excentrické 
reduktory jsou primárně určeny pro provozní otáčky do 1500 otáček za minutu na vstupu [21]. 

Také poloha p evodovky není pro standartní modely p ípustná. Základní pracovní poloha pro 
tyto p evodovky je v horizontální poloze nebo do sklonu 45° [21]. Pro tyto polohy je navržen 
mazací systém. Z těchto d vod  p evodovka použitá na je vyráběná na zakázku se 
standartním p evodovým číslem 13. 
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Tab. 4 - Parametrů převodovky [21] 

 

Výstupní otáčky p evodovky 

P evodový poměr: vzorec p evzat [4] � = , [-]  (3.5) 

= � , [ � ]  (3.6) 

= = � ≅ , . 

 

3.7 RYCHLOSTNÍ PARAMETRY ČÁSTICE 

Z jednotlivých rychlostních parametr  šneku a částice je možno sestavit 2 pravoúhlé 
rychlostní trojúhelníky, se společnou odvěsnou [6]. 

 

τbrázek 8 - Diagram rychlostí – obrázek převzat a částečně upraven [6] 

Levý pravoúhlý trojúhelník popisuje absolutní rychlost částice �č [m/s], jeho odvěsny 
jsou absolutní vertikální rychlost částice �� [m/s] a absolutní horizontální rychlost částice �ℎ 

[m/s], úhel � [°] je úhel stoupání částice. Pravý trojúhelník popisuje rychlosti částice v či 

P evodové číslo i12 13 

Maximální radiální síla na výstupním h ídeli Fr 5000N 

Maximální axiální síla na výstupní h ídeli Fa 4200N 

Maximální hodnota vstupního momentu T1 10Nm 

Maximální hodnota výstupního momentu  T2 120Nm 



BRNO 2017 

 

20 

 

FUNKČNÍ VÝPOČET PARAMETRŮ DOPRAVNÍKU A VOLBA KOMPONENTŮ 

šneku, tedy relativní rychlost částice ��, relativní horizontální rychlost částice ��ℎ a společná 
odvěsna relativní/absolutní vertikální rychlost �� , p ičemž úhel α je d íve zmíněný úhel 
stoupání šneku. 

Obvodová rychlost šneku v [m/s] � = � , [ ]  (3.7) � = ∗ , ∗ , = ,  . 

ůbsolutní horizontální rychlost částice lze odvodit z upravené verze rovnice (3.7) � = �ℎ,  [rad/s] (3.8) � � + � = � ,  (3.9) 

� � + � = �ℎ ,  (3.10) 

�ℎ = √ � �+ �
 ,  (3.11) 

�ℎ = √ , ∗ , ∗ � , °+ , ∗ , °∗ , = ,  . 

Vertikální složku rychlosti částice určíme z trojúhelníku relativních rychlostí a známého úhlu 
stoupání šneku α. ��ℎ = � − �ℎ ,  (3.12) � = ����ℎ , (3.12) � = ���−�ℎ ,  (3.13) �� = � − �ℎ � ,   (3.14) 

�� = [ � − √ � �+ � ] � ,  (3.15) 

�� = [ ∗ , ∗ , − √ , ∗ , ∗ � , °+ , ∗ , °∗ , ] ∗ , ° = ,  . 

Úhel stoupání částice � = ���ℎ .  (3.16) 

� = ,, = , ° .  
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3.8 TEORETICKÝ DOPRAVNÍ VÝKON 

Pro výpočet teoretického dopravního výkonu  [kg/hod] je v tomto p ípadě 
požita obecné rovnice objemového pr toku, ve které vystupuje objemový pr tok  [m

3
/sec] 

pr ez [m
2
] a rychlost hmoty ve směru dopravy, která pro výpočet hmotnostního výkonu je 

poté vynásobena maximální objemovou hmotností materiálu  [kg/m
3
]. Po aplikaci na tento 

konkrétní p ípad vznikne rovnice (3.21) pro objemový výkon Qv [m
3
/hod]. = �  ,  (3.18) 

� = Ψ�� , (3.19) 

� = ∗ �∗∗ ∗ Ψ ∗ �� , (3.20) 

� = �∗ , ∗ , ∗ , = , ℎ  , = �  ,  (3.21) = , ∗ = , ℎ  . 

Z výsledku teoretického dopravního výkonu je patrné, že se jeho hodnota liší od 
požadovaného p ibližně o 100kg/hod. Tato diference od požadovaného dopravního výkonu 

bude ešena v kapitole 3.9.4. 

 

3.9 VOLBA POHONU A REGULACE 

V této kapitole je ešen výpočet pot ebného výkonu pro realizaci dopravy, dosažení 
požadovaných parametr  volbou elektromotoru a schopnost za ízení mít regulovatelný 
hmotnostní/objemový výkon. 

 

3.9.1 POTŘEBNÝ VÝKON 

Pot ebný výkon vertikálního šnekového dopravníku je výkon pot ebný dopravníkem 
ke t em základním činnostem. Dominantní podíl má výkon pot ebný na pokrytí ztrát t ením, 
dále potom výkon pot ebný na zdvihání materiálu, a poté nepatrný výkon na pokrytí ztrát 
v ložiscích, který je zanedbán [6]. 

Výkon pot ebný pro zdvihání materiálu P1 [W] – vzorec p evzat [4] = � ℎ � �+ �sin�  , (3.22) = , ∗ , ∗ ∗ � , °+ ∗ , °sin , ° = �. 
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Výkon pot ebný na pokrytí ztrát t ením P2 [W] – vzorec p evzat [4] = � ℎ � �+ �sin�  ,  (3.23) 

= , ∗ , ∗ ∗ � , °+ ∗ , °sin , ° = � . 

Celkový pot ebný výkon = +  ,  (3.24) = + = � . 

  

3.9.2 VOLBA POHONU 

Pohon je volen na základě celkového pot ebného výkonu a vstupních otáček , které 

byli zvoleny v kapitole 3.6. U motoru je povolený skluz. Je nutno brát v potaz rázovitost 
chodu, regulaci dopravního výkonu a výkonnostní rezervu. Z těchto d vod  je volen 
asynchronní t ífázový motor od firmy Siemens 1Lů70ř0-2 s parametry: 

Tab. 5  Parametrů elektromotoru [18] 

Název Siemens 1LA7090-2 

Velikost 90 

Jmenovitý výkon 1,5kW 

Jmenovité otáčky 2860/min 

Jmenovitý krouticí moment 5,01Nm 

Napětí 400V 50Hz 

Kostra Hliníková 

Pro teplotu okolí -20°C až +40°C 

Počet pólových dvojic 2 

Provedení P írubový IBM5 

 

Krouticí moment na výstupu z p evodovky – odvozeno z (3.5) = � � [ ∗ ] , (3.25) 

= ∗�∗ ∗ , =  , 

<  . 

Výstupní krouticí moment je nižší než maximální hodnota výstupního momentu 
z p evodovky daná výrobcem. 
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τbrázek 9 – Rozměry motory – obrázek převzat [7] 

 

3.9.3 VOLBA A LIMITY REGULACE 

Regulace dopravního výkonu vertikálního šnekového dopravníku je možná pouze 
dvěma parametry, a to součinitelem plnění, jehož doporučená hodnota byla stanovena, a 

regulací otáček šneku, respektive regulací otáček motoru. 

Regulace otáček asynchronních motor  

 Změnou počtu pól  – skokově 

Stroj má na statoru několik vinutí nebo jedno p epínatelné, které je vhodnější z ohledu 

použitelnosti, rozměr  a ceny. Jedná se o skokovou změnu. 

 Změnou napájecího napětí (skluzová regulace) 

Jedná se o měniče napětí (tzv. softstartéry), které jsou schopné jej pouze snižovat a tím 
ovlivňovat statické charakteristiky motoru. 

 Frekvenčním měničem 

Frekvenční měniče jsou schopny snižovat zároveň napětí i frekvenci výstupního napětí, 
čímž se jedná o energeticky nejefektivnější variantu, protože nevznikají p ídavné ztráty, a 
zároveň se udržuje stálý moment motoru. P i zvyšování frekvence dochází k lineárnímu 
nár stu otáček, ale nedochází k navýšení výstupního napětí, čímž hyperbolicky ubývá 
moment. 

Tato regulace nám teoreticky dovoluje se pohybovat v rozmezí 0 až nap íklad 1000Hz, 
ale reálně má svá omezení. P i frekvenci blížící se nule by mělo napětí rovněž blížit nule, ale 
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kv li odporu vinutí motoru to není možné. Dále pokud se motoru provozuje p i velmi nízkých 
otáčkách, než jsou jmenovité, dochází k p eh ívání statoru, tak i rotoru. Horní hranici tvo í 
otáčky, p i nichž by došlo k mechanickému poškození motoru. 

 

 

Obr 10 – Regulace frekvenčním měničem – obrázek převzat [16] 

Z d vod  velmi dobrých regulačních vlastností je volena regulace frekvenčním 
měničem TT100-0015T3F1R od firmy Transtecno. 

Tab. 6  -  Parametry regulace [10] 

Název TT100-0015T3F1R 

Jmenovitý výkon 1,5kW 

Jmenovité vstupní napětí 3x400 VAC 

Jmenovitý proud 4A 
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Obr. 11 – Rozměry frekvenčního měniče 

3.9.4 HRANIČNÍ HODNOTY REGULACE 

Regulace za ízení bude prováděna pomocí frekvenčního měniče a součinitele plnění 
(ovlivněn dodávkou materiálu), p ičemž bude provedena kontrola pot ebného krouticího 
momentu a výkonu p i regulaci s účinností p evodu Ř5% s využitím rovnic (3.6; 3.15; 3.19; 

3.21;  3.22; 3.23; 3.24; 3.25;). Vstupní parametry jiné nežli p i p vodních výpočtech jsou pro 

lepší p ehlednost podbarveny mod e, maximální výsledné hodnoty veličin ovlivňujících chod 
za ízení jsou podbarveny červeně. 

Tab. 7 - Parametry při různých regulacích 

Popis fu 

[Hz] 
Ψ [-] n2 

[1/min] 

Mkp 

[Nm] 
  

[W] 

Mk2 

[Nm] 

Qv 

[m
3
/hod] 

Qm 

[kg/hod] 

Návrhové 50 0,15 220 7,3 169 55 0,375 745 

Součinitel pln. 50 0,1 220 4,9 112 55 0,250 499 

Součinitel pln. 50 0,45 220 22,0 505 55 1,124 2247 

Zm. frekvence 40 0,15 176 1,6 29 55 1,7x10
-5

 127 

Zm. frekvence 60 0,15 264 11,2 309 46 0,686 1371 

Oba parametry 40 0,1 176 1,0 19 55 1,1x10
-5

 85 

Obojí 60 0,45 264 33,5 926 46 2,057 4113 

fu – frekvence napájecího napětí motoru, � – součinitel plnění, n2 – otáčky šneku, Mkp – 

požadovaný krouticí moment, Pp – požadovaný výkon, Mk2 – výstupní krouticí moment 
z převodovky, Qv – objemový dopravní výkon, Qm – hmotnostní dopravní výkon 

 

Z tabulky vypočtených hodnot je patrné, že pro každý p ípad je určitá 
výkonová/momentová rezerva, která pokryje rázovitý provoz. Dopravní výkon je teoreticky 

možno regulovat v rozmezí Ř5kg/hod až 4113kg/hod, čímž je docíleno flexibility dopravního 
výkonu a zvýšení univerzálnosti dopravníku. Spodní hranice dopravního výkonu se m že 
blížit velmi malým hodnotám, ale p esnou hodnotu nelze určit, protože p i velmi malé 
dodávce dopravovaného materiálu začne docházet k propadání materiálu mezi šnekem a 
pláštěm a dopravní funkce zaniká. 
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4 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
Kapitola se zabývá mým osobním pojetím konstrukce dopravníku dle zadaných parametr  a 
up esňujících požadavk  stanovených v kapitole 3.1. Kapitola je rozdělena do základních 
konstrukčních celk . 

 

4.1 RÁM 

Rám tvo í stabilní podp rný systém pro celý dopravník. Konstrukce má být co 
nejsnadnější na montáž, sva ení a následnou manipulaci. Proto se konstrukce skládá ze 
sva ovaných čtvercových profil  30x30x3 ČSN EN 1021ř-2 od firmy Ferona [14] z materiálu 
EN S235JRH (ČSN 11375), a plechu válcovaného za tepla tloušťky 10mm ČSN EN 1002ř 
z EN S355MC od stejné firmy. V obou p ípadech se jedná o ocel se zaručenou sva itelností. 
Váha celého dopravníku spočívá na plechu, který ji pak rozděluje do jednotlivých noh rámu. 
Horní ada profil  je se íznuta pod úhlem 45°, umístěna na horní plochu noh a poté p iva ena, 
v d sledku toho je zatížení p enášeno p evážně plošným stykem profil  a nohou, a svary 
z stávají témě  nezatížené. Spodní ada nava ených profil  je pouze kv li zajištění stability 
noh rámu a nep enáší žádné zatížení. 

 

Obr. 12 – Rám 
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4.2 ULOŽENÍ A PŘENOS TOČIVÉHO MOMENTU 

Nutnost správného uložení součástí je d ležité z hlediska životnosti jednotlivých 
součástí a jejich namáhání. Jedná se p edevším o rotační konstrukční celky, jako jsou ložiska 

a nilos ring. Proto v této kapitole je ešeno uložení pohonné jednotky, uložení šneku a 
zajištění p enosu točivého momentu z výstupní h ídele p evodovky na šnekovnici. 

 

4.2.1 ULOŽENÍ POHONNÉ JEDNOTKY 

Pod pojmem pohonná jednotka je míněn elektromotor a p evodovka, které jsou spojeny 
p írubovým spojem IBM5, p ičemž p enos krouticího momentu je zajištěn spojem perem. Na 
výstupní stranu p evodovky je namontována p íruba. P evodovka je vložena do otvoru 
v desce rámu, na p írubu je nasazen mezičlen, který je vyst eděn dvěma kolíky, a tyto t i díly 
(deska rámu, p íruba p evodovky, mezičlen) jsou spojeny šroubovým spojem. Vzhledem 
k funkci a návrhu dopravníku nezáleží na p esnosti polohy pohonné jednotky, mezičlenu a 
dopravní části v či rámu a tedy je volena velká montážní v le, zatímco poloha pohonné 
jednotky, mezičlenu a dopravní části mezi sebou je funkčně d ležitá a jejich správnou 
vzájemnou polohu zajišťují polohovací kolíky. 

 

Obr. 13 – Poloha pohonu vůči rámu 

1 – mezičlen, 2 – převodovka, 3 – motor, 4 – rám 
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4.2.2 PŘENOS TOČIVÉHO MOMENTU 

Spojení výstupní h ídele s h ídelí šneku je realizováno pružnou dvoudiskovou spojkou 
z hliníku, s pružnými ocelovými disky, drážkami pro pero a svěrnými šrouby na zajištění 
axiální polohy. Spojka má vyrovnávací funkci, ale zároveň tlumí rázy, což má pozitivní vliv 
na životnost dopravníku. P i montáži nutné zajistit dostatečné utažení šroub , aby docházelo 
k p enosu váhy šneku a materiálu na p evodovku. 

 

Obr. 14 – Pružná spojka – model a výkres převzat [23;17] 

 

4.2.3 HORNÍ ULOŽENÍ 

Horní uložení h ídele šneku nep enáší žádné axiální zatížení a jen minimální radiální 
zatížení zp sobené nevyvážeností šneku a nerovnoměrností dopravy materiálu. Z tohoto 

d vodu je voleno ložisko 6005-2RS od firmy SKF.  Jedná se o jedno adé nerozebíratelné 
kuličkové ložisko oboustranně zakrytované plastovým těsněním. Díky jejich tichosti, nízkému 
t ení jsou vhodná i pro vysoké otáčky, ale v tomto p ípadě jsou otáčky limitovány zvoleným 
krytováním ložiska. Pro pojištění utěsnění ložiska je volen další těsnící prvek, nilos ring od 
firmy SKF 25x47LSTO, kovové labyrintové těsnění navržené na nepropouštění částic 
nečistoty nebo abrazivních částic, díky čemuž zvyšuje životnost ložiska. Návrh tolerancí (s 
nepatrnou v lí nebo malým p esahem) horního uložení umožňuje montáž p íruby s ložiskem a 
nilos ring v či čepu šneku bez použití velké síly pryžovou palicí. 

 

Obr 15 – Horní uložení 
1 – příruba, 2 – nilos ring, 3 – ložisko 6005-2RS, 4 – díra M6 s vůlí, 5 – díry pro kolíky 
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4.2.4 DOLNÍ ULOŽENÍ 

Dolní uložení h ídele šneku rovněž nep enáší žádné axiální zatížení, pouze radiální 
zatížené zp sobené nevyvážeností šneku a nerovnoměrností dopravy materiálu. Na rozdíl od 
horního uložení je nutné utěsnit uložené radiální ložisko lépe pro p ípad dopravy kašovitého 

materiálu, nebo materiálu s větší vlhkostí, aby nedošlo k poškození ložiska, nebo proniknutí 
kapaliny k p evodovce. Proto mimo labyrintového těsnění nilos ring, jsou umístěny p ed 
ložisko těsnící lamely Z205 od firmy SKF. Jedná se o finančně méně náročnou variantu 
labyrintového těsnění, které je vhodné pro jednoduché uspo ádání v obtížných podmínkách. 
Lamela se skládá z gumových dvou kotouč , p ičemž jeden je v kontaktu s plochou, ve které 
je uložené ložisko uloženo, a druhý v kontaktu s h ídelí, mezi těmito kotouči se nachází 
mazivo. Pro velmi náročné situace je možné použít až čty i lamely za sebou. 

 

Obr 16 – Dolní uložení 
1 – příruba, 2 – nilos ring, 3 – těsnící lamely Z205, 4 – ložisko 6005-2RS 

 

4.3 PLÁŠŤ 

Pláštěm dopravníku se rozumí válcová trubka, ve které se nachází šnek, a po jejíž 
vnit ní ploše se pohybuje dopravovaný materiál. Pro splnění funkčnosti provozu dopravníku 
je nutné, aby v le mezi šnekem a vnit ním pr měrem trubky byla minimální, ale p itom 

dostatečně velká, aby nedošlo k vymezení p i zvýšení teploty provozem stroje, což stanovuje 
velmi vysoké požadavky na výrobní tolerance vnit ního pr měru trubky. Proto je voleno 
p esných bezešvých ocelových trubek z materiálu DIN St35 (ČSN 11353) od firmy 

SCHMOLZ+BICKENBACH s.r.o [24]. Materiál je jednoúčelová ocel vhodná na trubky 
se zaručenou sva itelností v závislosti na tloušťce polotovaru [26]. 

 

4.4 UTĚSNĚNÍ KONSTRUKCE 

Z hlediska nutnosti těsnosti dopravní části dopravníku z d vodu možného transportu 
kašovitých materiál , materiál  s vyšší vlhkostí nebo prašných materiál , je do každého spoje 
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jednotlivých dílc  vložen těsnící pryžový kroužek 105x115 ČSN 02ř310.4. Menší pr měr 
kroužku není vhodný kv li možnému poškození šnekem p i provozu. 

 

4.5 VÝSYPKA 

Výsypka je nedílnou součástí dopravníku. Výsypka musí být schopná odebírat 
z dopravníku materiál p i jakékoli regulaci, z tohoto d vodu je výsypka navržena jako talí  po 
obvodu pláště, jejíž spodní část je nakloněná rovina pod úhlem nutným pro samovolný skluz 
materiálu. 

 

Obr. 17 – Nakloněná rovina – obrázek převzat [12] 

Pokud dojde ke splnění podmínky (4.1), těleso/materiál se na povrchu materiálu neudrží. 
V rovnici vystupuje sklon nakloněné roviny (dna výsypky) � [°] a t ecí součinitel mezi 
materiálem a dnem výsypky  [-]. Vzhledem k materiálu výsypky, který je velmi podobný 
materiálu šneku a plášti, je t ecí součinitel uvažován stejný jako součinitel  a . 

Vztah p evzat z [12] � >  =>  >  ,    (4.1) � =  ,  (4.2)  � = , ≅ , ° ,  
z tohoto výsledku je zvolená hodnota sklonu dna výsypky � = °. 
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5 PEVNOSTNÍ KONTROLA A KONTROLA PODMÍNEK PROVOZU 

Pevnostní kontrola kritických míst součástí a kontrola podmínek provozu je nezbytnou 
součástí, protože se jedná o ově ení, zda navržené konstrukční celky jsou schopné plnit svou 
funkci, aniž by došlo k jejich poškození. Některé kontrolní výpočty již byly zmíněny 
v kapitole 3.9.4 a jednalo se o porovnání pot ebného krouticího momentu v či momentu 
poskytovaného motorem na výstupní h ídeli p evodovky, p ičemž bylo prokázáno, že 
výkonnostní rezerva motoru je dostatečná, nikoliv však p ehnaná. 

 

5.1 KONTROLA AXIÁLNÍHO ZATÍŽENÍ PŘEVODOVKY 

ůxiální zatížení p evodovky je zp sobené tíhou spojky, šneku a dopravovaného 
materiálu. Hmotnost spojky  je zjištěna z [17] a je p ibližně 0,2kg, hmotnost šneku � je 

vypočtena CůD programem Solidworks pro odpovídající materiál EN S235JR a jedná se tedy 
o velice p esnou hodnotu, konkrétně o 51,5kg. Hmotnost dopravovaného materiálu je 
vypočtena z maximálního hmotnostního výkonu, dopravní výšky a vertikální dopravní 
rychlosti. 

Celkové axiální zatížení ložiska p evodovky � = � + �� + �  , [N] (5.1) � =  , [N] (5.2) � = , ∗ , ≅ , �� = �  , [N]  (5.3) �� = , ∗ , ≅ , � =  , [N]  (5.4) � = ��� ℎ���  ,  (5.5) 

� = ∗ , ∗ , ≅  , � = + + =  ,   <  � < �  ,  

Maximální skutečné axiální zatížení p evodovky �  je výrazně nižší než maximální 
dovolená axiální síla na výstupní h ídel p evodovky � . 
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5.2 KONTROLA PERA 

Kontrola pera obvykle spočívá v kontrole namáhání pera na st ih a kontrole tlaku 

v drážce na h ídeli a v náboji. H ídel je jak v p ípadě výstupní h ídele z p evodovky, tak i 

čepu šneku, z oceli p ibližně totožných vlastností, a protože drážky jsou v obou h ídelích 
stejné, stačí kontrola pouze jednoho. Spojka z hliníkové slitiny (ůlSiMg). 

 

 

Obr. 18 – Spojení perem – obrázek převzat [20] 

Kontrola tlaku v h ídeli 

Dovolený tlak ve stykových plochách je volen =  [11]. Krouticí moment je 
uvažován maximální možný tedy . Vztah pro výpočet tlakového napětí v drážce pera je ze 

zdroje [2]. Ve vztahu vystupuje hloubka drážky v h ídeli  [mm], pr měr čepu č [mm], délka 
drážky  [mm] a ší ka drážky  [mm]. 

ℎ = ��č−  , [MPa]  (5.6) 

ℎ = ∗ , ∗ − ≅   

 

Kontrola tlaku v náboji 

Dovolený tlak ve stykových plochách je volen =  [17;2]. Vztah pro 

výpočet opět ze zdroje [2]. Krouticí moment je uvažován maximální možný tedy . 

Hloubka drážky v náboji je  [mm]. 

= ��č−  , [MPa]  (5.7) 
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= ∗ , ∗ − ≅  . 

Kontrola pera na st ih 

 Pero je vyrobeno z materiálu EN E335, proto je dovolené napětí ve smyku voleno ze 

zdroje [11]  � = . Vzorec p evzat z [3]. 

� = ��č∗ −  , [MPa]  (5.8) 

� = ∗∗ − =  . 

Veškeré zjištěné hodnoty tlak  nebo napětí jsou menší než jim odpovídající dovolené 
mezní hodnoty, proto p i provozu nedojde k poškození ani drážky ani pera. 

 

5.3 KONTROLA HŘÍDELE ŠNEKU 

H ídel šneku je zatěžována na tlak a krut. Kritické místo je p echod mezi pr měry 
v dolní části šneku, proto kontrola je zamě ena na tuto oblast, pro zjednodušení je uvažována 
tíha celého šneku a maximální možné tíhové zatížení od materiálu. Dovolené napětí 
uvažujeme stejné jako mez kluzu materiálu, tedy � =200MPa [11]. Součinitel tvaru pro 

p echod z pr měru 27mm na 25mm zaoblením s poloměrem 1mm, pro namáhání tlakem je � =1,ř. Pro namáhání krutem je � =1,3. Hodnoty součinitel  tvaru odečteny z [2]. 

 

Obr. 19 – Rozbor namáhání a napětí 
1  - zakreslené namáhání, 2 – zakreslený průběh normálového napětí, 3 – zakreslený průběh tečného 

napětí 
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� = � � , [MPa]  (5.9) �� = �  , [MPa]  (5.10) 

Rovnice redukovaného napětí dle teorie měrné energie napjatosti změny tvaru z [2]. 

Redukované napětí nám umožňuje porovnat hodnotu dvou odlišných napětí s mezní 
dovolenou hodnotou a tím stanovit, zda v kritickém místě na h ídeli dojde k poškození. � = √� + ��  , [MPa]  (5.11) 

� = √ � � + �  ,  (5.12) 

� = √( �+ ���č � ) + ∗ (��č � )  ,  (5.13) 

� = √ +�∗ ∗ , + ∗ �∗ ∗ , ≅ ,  , 

= � ����  , [-] vzorec p evzat [2]  (5.14)) 

= , ≅ ,  . 
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6 MONTÁŽ 

Montáž dopravníku se dělí na část, která probíhá ve výrobní hale, a na montáž v místě 
umístění dopravníku. Účel částečné montáže ve výrobní hale je sestavení díl  do 
konstrukčních celk  pro usnadnění montáže u zákazníka, rovněž kv li vhodné pozici 
pot ebných stroj  k některým nezbytným úkon m. Jednotlivé konstrukční celky jsou ešeny a 
vysvětleny níže. 

 

6.1 KONSTRUKČNÍ CELKY 

Pod pojmem konstrukční celek je míněno seskupení dílu do skupiny, která již dále 
nebude nijak upravována a p i závěrečné montáži se využije ve zmíněném stavu. 

 

6.1.1 HORNÍ ULOŽENÍ 

Horní uložení se skládá z obrobeného svarku, který tvo i p írubu a zároveň plní funkci 
ložiskového domku. Do tohoto dílu je nalisováno ložisko 6005-2RS s vzájemnými 
rozměrovými tolerancemi rozměr  H7/p6 a poté nilos ring 25x47 LSTO s tolerancemi v či 
dí e H7/k7 [19]. 

 

6.1.2 DOLNÍ ULOŽENÍ 

Dolní uložení je postupem velmi podobné hornímu. Hlavním pilí em je opět obrobený 
svarek (p íruba/uložení) do kterého jen nalisováno ložisko 6005-2RS s tolerancemi H7/p6, 

poté vloženy t i těsnící lamely Z 205 a následně opět nilos ring 25x47 LSTO s tolerancí 
H7/k7 [19]. 

 

6.1.3 RÁM, POHONNÁ JEDNOTKA, MEZIČLEN 

Pro tento celek tvo í základ rám sva ený z profil  a desky, která je obrobena p edem. 

P edem se pomocí šroub  spojí p evodovka s motorem, kterýž to celek se nato umístí na 
podložku pod otvor desky rámu, do otvoru se vloží p íruba p evodovky, sesadí se s 

p evodovkou a zajistí jejich vzájemná poloha. Pohonná jednota se v otvoru m že volně otáčet 
a je natočena dle dalších pot eb montáže, p esněji ečeno pootočena do stavu, ve kterém se 
p ekrývají otvory v desce a v p írubě. Na p írubu je nasazen opracovaný svarek (mezičlen), 
pomocí polohovacích kolík  je ustaven do správné polohy v či p írubě p evodovky a 
šroubovým spojem je mezičlen, p íruba spojky i deska rámu spojena. 

 

6.1.4 VÝSYPKA 

Výsypka je pouze svarek tvo en několika plechy, trubkou s vý ezy a dvěma p írubami. 
P íruby jsou p ed sva ováním obrobeny, protože obrábění po sva ení by bylo značně 
komplikované. Vzájemné uložení v či trubce je posuvné uložení s malou v lí nebo 
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nepatrným p esahem. Výsypka není součástí dopravní části, protože p i dopravě na místo 
určení by mohlo dojít k poškození, a proto je montována až místě. 

 

6.1.5 ŠNEKOVNICE 

Samotný šnek je pouze dvoudílná součást. Montáž a obrobení toho dílu probírá již u 
dodavatele a ve stavu, ve kterém je šnek dodán, je i montován do výsledného produktu. 

 

6.1.6 DOPRAVNÍ ČÁST 

Pod pojmem dopravní část je myšlena násypka, hlavní část pláště a p íruby nutné pro 
celkovou kompletaci. Opět p íruby obrobeny p edem a vzájemná tolerance v či trubce je 
posuvné uložení s malou vůlí nebo nepatrným přesahem. Na trubku jsou nava eny p íruby, a poté 
násypka. 

 

6.2 MONTÁŽ 

Pro úspěšnou montáž je pot eba navíjecí mechanizmus (nejlépe je áb), závěsné šrouby 
s oky a p ípravek na uchycení šneku ve správné poloze v či dopravní části. 

Montáž probíhá ustavením konstrukčního celku z rámu, pohonné jednotky a mezičlenu 
do požadované polohy. Dále je nasazena spojka na výstupní h ídel a axiálně zajištěna 

dotažením svěrných šroub . Na dopravní část je nasazeno dolní uložení, které je sesazeno 
polohovacími kolíky a poté spojeno šroubovým spojem. Šnek je vložen do dopravní části, 
axiálně zajištěn a společně s dopravní části vyzdvižen, nato je pomalu spouštěn a ustaven do 

p ibližné polohy, spojka není utahována. P ípravek je odejmut, na p írubu mezičlenu je vložen 
těsnící kroužek a dopravní část je pomalu spuštěna do pracovní polohy a ustavena pomocí 
polohovacích kolík . Teprve potom je zajištěna pomocí šroubového spoje. Další 
namontovanou částí je výsypka s těsnícím kroužkem, která je také nejd íve ustavena 
polohovacími kolíky a poté p išroubována. P edposlední namontovaný konstrukční celek je 
horní uložení. Opět ustaveno, p išroubováno a upevněno k podpěrnému nosníku kv li 
stabilitě dopravníku. Teprve potom je možno oddělat kryt na mezičlenu, a dotáhnout svěrný 
šroub na šnekové části spojky a p išroubovat kryt zpět. 
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ZÁVĚR 

Tato bakalá ská práce se zabývala konstrukčním návrhem šnekového dopravníku 
určeného čistě pro vertikální dopravu pro zadané výkonnostní a rozměrové parametry. Po 

sestavení a ustavení je dopravní vzdálenost Ř,032metru. Tato vzdálenost je mě ena mezi 
st edem násypky a st edem výsypky. Celková výška za ízení v či zemi je Ř,ř3řm. Stroj má 
zástavnou plochu 0,53x0,53 metru (ší ka x hloubka), pokud budeme brát v potaz i p ečnívající 
násypku poté 0,53x0,5ř metru. Horní hrana násypky je ve výšce 0,řm. 

Nejd íve proběhl několika iterační funkční výpočet minimálních otáček na základě 
volené šnekovnice, na jehož základě byly zvoleny zbývající komponenty dopravníku, 
samotný konstrukční návrh dopravníku, kontrola rozměrových a výkonnostních parametr . 
Poté byla vytvo ena částečná výkresová dokumentace, která se skládá z výkresu sestavy, 
výkresu šneku a doplňujících výkres . Dopravník splňuje všechny požadované parametry 
dané zadáním. Jeho dopravní výkon m že být regulován ve velkém rozsahu. Veškeré 
pevnostně kontrolované součásti vyhověli. CůD modely pro tvorbu výkresové dokumentace 
byly vytvo eny v programu Solidworks 2016 (studentská verze) nebo p evzaty ze zdroje [15]. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

b [mm] Ší ka drážky pro pero 

D [m] Vnější pr měr šnekovnice 

d [m] Vnit ní pr měr šnekovnice 

dč [mm] Pr měr čepu šnekovnice 

f [-] Součinitel t ení mezi materiálem a plochou 

f1 [-] Součinitel t ení mezi materiálem a pláštěm  

f2 [-] Součinitel t ení mezi materiálem a šnekem 

Fa [N] Maximální axiální síla na výstupní h ídel 

Fap [N] Celkové axiální zatížení ložiska p evodovky 

Fm [N] Tíhová síla materiálu v dopravníku 

Fo [N] Odst edivá síla 

Fr [N] Maximální radiální síla na výstupní h ídel 

Fs [N] Tíhová síla spojky 

Fš [N] T ecí síla p sobící na šneku 

Fš [N] Tíhová síla šneku 

FT [N] Tlaková síla 

fu [Hz] Frekvence napájecího napětí 

g [m/s
2
] Tíhové zrychlení 

h [m] Dopraní vzdálenost 

h [mm] Výška pera 

i12 [-] P evodové číslo 

k [-] Bezpečnost 

L [m] Délka šnekovnice 

l [mm] Délka drážky pro pero 

Mk [Nm] Obecný krouticí moment 

Mk2 [Nm] P enesený krouticí moment na výstupní h ídeli 

Mkp [Nm] Požadovaný krouticí moment 

mm [kg] Hmotnost dopravovaného materiálu v dopravníku 

ms [kg] Hmotnost spojky 

mš [kg] Hmotnost šneku 

n [1/s] Otáčky šneku 

n1 [1/s] Vstupní otáčky 
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ƞ1 [-] Mechanická účinnost p evodu 

n2 [1/s] Výstupní otáčky 

nmin [1/s] Minimální otáčky 

p [m] Stoupání šnekovnice 

P [W] Celkový výkon pot ebný pro realizaci dopravy 

P1 [W] Výkon pot ebný na zdvihání materiálu 

P2 [W] Výkon pot ebný na pokrytí ztrát t ením 

pD [MPa] Dovoleny tlak ve stykových plochách 

ph [MPa] Tlak ve stykových plochách 

Pj [W] Jmenovitý výkon motoru 

Pp [W] Požadovaný výkon 

Q [kg/h] Požadovaný dopravní výkon 

Qm [kg/hod] Hmotnostní dopravní výkon 

qm [N/m] Spojité zatížení reprezentující tíhu materiálu 

Qo [m
3
/hod] Obecný objemový pr tok 

qs [N/m] Spojité zatížení reprezentující tíhu šneku 

Qv [m
3
/hod] Objemový dopravní výkon 

S [m
2
] Plocha ezu šneku zaplněná materiálem 

So [m
2
] Pr ez obecné plochy 

t [mm] Hloubka drážky pro pero v h ídeli 

T1 [Nm] Maximální hodnota vstupního momentu 

t1 [mm] Hloubka drážky pro pero v náboji 

T2 [Nm] Maximální hodnota výstupního momentu 

ts [m] Tloušťka spirály šnekovnice 

v [m/s] Obvodová rychlost šneku 

vč [m/s] ůbsolutní rychlost částice 

vh [m/s] ůbsolutní horizontální rychlost částice 

vš [m/s] Relativní rychlost částice 

všh [m/s] Relativní horizontální rychlost částice 

vv [m/s] ůbsolutní/relativní vertikální rychlost částice 

Wk [m
3
] Pr ezový modul v krutu 

α [°] Úhel stoupání šroubovice šneku 

αN [-] Součinitel tvaru pro namáhání tah/tlak 



BRNO 2017 

 

42 
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αR [°] Úhel nakloněné roviny/výsypky 

αT [-] Součinitel tvaru pro namáhání krutem 

γ [°] Úhel stoupání částice 

ρ [kg/m
3
] Měrná hmotnost 

ρm [kg/m
3
] Maximální objemová hustota dopravovaného materiálu 

DOV [MPa] Dovolené napětí materiálu 

N [MPa] Normálové napětí 

RED [MPa] Redukované namáhání 

D [MPa] Dovolené napětí ve smyku 

K [MPa] Tečné napětí 

s [MPa] Napětí ve smyku 

 [-] Součinitel plnění 

 [rad/s] Úhlová rychlost šneku 
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SEZNAM PŘÍLOH 

 

Seznam výkresové dokumentace 

I. Vertikální šnekový dopravník Výkres sestavy BP-00/05 

II. Výkres šnekovnice Výkres svarku BP-01/05 

III. Dolní uložení Výkres sestavy BP-02/05 

IV. Horní uložení Výkres sestavy BP-03/05 

V. Výsypka Výkres svarku BP-04/05 

VI. Rám Výkres svarku BP-05/05 

Další přílohy:  

CD - Bakalá ská práce (pdf) 
 - Výkresová dokumentace (pdf) 

  


