
2.5  Závitovkové dopravníky 
 
Závitovkové dopravníky patria do skupiny hrnúcich dopravníkov. Dopravujú sa nimi 

suché sypké materiály. Používajú sa v rôznych priemyselných odvetviach a tiež 
v agrokomplexe na dopravu materiálu vo vodorovnom, mierne sklonenom a výnimočne aj vo 
zvislom smere. Závitovkové dopravníky sa používajú aj na kontinuálne alebo diskontinuálne 
dávkovanie materiálu do výrobného procesu. Pracujú ako samostatné dopravné zariadenia 
v technologických linkách, alebo ako súčasť rôznych strojov.  

 Ich prednosťou je jednoduchá konštrukcia, spoľahlivá prevádzka a nízka merná 
spotreba energie. Nevýhodou je poškodzovanie dopravovaného materiálu a jeho separácia. 
Poškodenie obilného zrna býva približne 1,5 %, čo môže spôsobovať problémy napr. pri 
doprave sladovníckeho jačmeňa.  

V závislosti od ich predpokladaného použitia sa konštruujú ako stacionárne, prenosné 
alebo prevozné. Bežne sa vyrábajú s dĺžkou až do 30 m. Dlhšie závitovkové dopravníky 
musia mať pohon na oboch koncoch dopravníka. Zvislé dopravníky mávajú dĺžku do 10 až 
12 m.  

Hlavné časti závitovkového dopravníka sú: 
• závitovka,  
• žľab alebo plášť vytvorený z rúry,  
• násypka,  
• výpadový otvor,  
• pohon.  

 

 
 

 
Obr. 2.27 Schéma závitovkového dopravníka 
       1– žľab, 2 – závitovka, 3 – násypka, 4 – výsypný otvor 
 
Plnenie dopravníka materiálom býva na strane pohonu. Podávaný materiál vstupuje do 

závitovkového dopravníka cez násypku, pričom padá do priestoru medzi závitmi. Závitovka 
pri otáčaní tento materiál hrnie po dne žľabu v smere stúpania závitovky na druhu stranu 
dopravníka, až k výsypnému otvoru, kde z dopravníka vypadáva.  

Závitovky sú vyrábané v závislosti od ich namáhania z plechov s hrúbkami 3,0 až 
10 mm. Použitá závitovka (obr. 2.28) môže byť plná, obvodová alebo lopatková, (prerušovaná 
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závitovková plocha). Plné závitovky sa vyrábajú zváraním vylisovaných medzikruží. 
 Používajú sa hlavne závitovky s konštantným stúpaním a iba v špeciálnych prípadoch 
so stúpaním premenlivým. Optimálne stúpanie závitovky sa vypočíta podľa vzťahu: 

2
.. fDs π

=  , m       (2.48) 

kde:  f  - koeficient trenia medzi materiálom závitovky a dopravovaným materiálom, - 

   

 
 
    Obr. 2.28  Príklady riešenia konštrukcie závitovky 
 
 
 U bežne používaných závitoviek je pomer medzi stúpaním a priemerom závitovky      
s : D = 1 : 0,8 až 1,4. 

 Plné závitovky sa používajú na dopravu sypkého a jemne zrnitého materiálu. 
Obvodové závitovky sú vhodnejšie na dopravu hrubších a nerovnomerne zrnitých materiálov. 
Lopatkové závitovky sa používajú na dopravu hrubozrnných materiálov.  

U niektorých dopravníkov je lepšie vyprázdňovanie zabezpečené posledným opačným 
závitom závitovky umiestneným na konci dopravníka za výpadovým otvorom.  

Kvôli zníženiu poškodenia dopravovaného materiálu sa v špeciálnych prípadoch na 
obvod závitovky prichytáva plastová obruba alebo štetiny. 

Otáčky závitovky sa podľa konkrétneho konštrukčného riešenia a určenia dopravníka 
pohybujú vo veľmi širokom  rozmedzí, a to od 0,83 až do 2,5 za sekundu.  

Otáčky závitovky sa volia podľa dopravovaného materiálu. Pre jemnozrnné materiály 
sa odporúčajú otáčky  n = 1,1 až 2,5 1/s  a pre hrubozrnné n = 0,8 až 1,5 1/s . Pri doprave vo 
vodorovnom alebo v šikmom smere má byť koeficient zaplnenia závitovky ψ  = 0,2 až 0,5.  

 
 

 
 

Obr. 2.29  Pásový dopravník 
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Žľab závitovky (obr. 2.29) sa vyrába z oceľového plechu s hrúbkou do 3, 0 mm, 
v prípade zvlášť namáhaných dopravníkov s hrúbkou až do 6,0 mm. Má tvar písmena 
U a býva uložený na oceľovej konštrukcii, na pätkách nad podlahou, alebo zavesený na 
strope. Priemer žľabu musí byť o 3 až 5 mm väčší ako priemer závitovky. Na oboch koncoch 
žľabu sú púzdra s ložiskami pre uloženie hriadeľa závitovky. V prípade, že dĺžka závitovky 
presahuje 3 m, býva závitovka uchytená aj v stredových ložiskách, buď v závesných (obr. 
2.30), uchytených o veko dopravníka, alebo podporných, umiestnených na podporách 
uchytených o dno dopravného žľabu. Žľaby dopravníkov, ktoré sú dlhšie ako 3,0 m sú delené 
a ich jednotlivé diely sú zoskrutkované. Na dne žľabu môže byť umiestnených viac 
výpadových otvorov, ktoré môžu byť vybavené posúvačmi ovládanými ručne, elektricky, 
alebo pneumaticky.  

 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2.30 Závesné ložiská  
                  závitovky  
 

 
Žľabové závitovkové dopravníky bývajú zvrchu uzatvorené odnímateľným vekom. 

Veká závitovkových žľabových dopravníkov môžu mať v mieste stredového ložiska 
kontrolný otvor pre vizuálnu kontrolu chodu ložiska.   

Ak závitovka dopravuje materiál vo zvislom smere umiestňuje sa do plášťa tvoreného 
rúrou. Vertikálne závitovkové dopravníky sa používajú napríklad aj v miešačkách 
partikulárnych látok.  

Na pohon sa používajú trojfázové elektromotory spojené s prevodovými 
mechanizmami. Medzi motor a prevodovku sa v niektorých prípadoch vkladá pružná spojka.  

Príkon na pohon závitovkového dopravníka sa počíta podľa vzťahu: 
 

η
1)...(. kHkLgQP v ±

=   , W       (2.49) 

kde: Lv  - vodorovný priemet dĺžky dopravníka, m 

 k  - koeficient celkového odporu, - 
    k = 2,2 až 5,0  
    (pre zrniny a šrot k1 = 2,2 až 2,7) 

 k1  - koeficient preťaženia elektromotora, m 
    k1 = 1,1 až 1,2 
 η  - účinnosť prevodov, - 

 
Prevodovky sú nevyhnutnou súčasťou pohonov všetkých druhov mechanických 

dopravníkov. Je to spôsobené tým, že na pohon sa používajú  motory s približne 1 400 
otáčkami za minútu, takže počet otáčok privádzaných od motora na dopravný mechanizmus je 
potrebné znížiť.  
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Na prevod otáčok elektromotora sa používajú najčastejšie skriňové prevodovky 
s ozubenými prevodmi. Používajú sa aj prevody závitovkové a prípadne aj prevody s 
klinovými remeňmi, resp. reťazami.  

Ozubený prevod je tvorený dvojicou ozubených kolies. Ich ozubenie môže byť 
vonkajšie, alebo ide o kombináciu kolesa s vonkajším a kolesa s vnútorným ozubením. 

 

 
 

Obr. 2.31  Schéma ozubeného prevodu 
 
Pre prevodový pomer platí: 
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 kde: z1  - počet zubov hnacieho kolesa, - 
  z2  - počet zubov hnaného kolesa, - 
 
 Pritom pre rozstupové kružnice platí: 

11 .zmD =          (2.51) 

22 .zmD =          (2.52) 
 
kde: m - modul ozubeného kolesa, - 

 
Závitovkový prevod umožňuje riešiť veľký prevod do pomala. Používa sa pre i = 4 až 

100. Tieto prevody sa vyznačujú tichým a plynulým chodom. Pre prevodový pomer platí 
vzťah: 
 

z

k

k

z

z
z

n
ni ==  , -   (2.53) 

 
kde: nz   - otáčky závitovky, 1/min 
 nk   - otáčky kolesa, 1/min 
 zz    - počet zubov - chodov závitovky, - 
 zk    - počet zubov kolesa, 1/min 
 
 
 
       Obr. 2.32 Schéma závitovkového  

      prevodu 
 
 
 
 

 47



 
 
 
Remeňový prevod sa skladá z hnacej a hnanej remenice a klinového remeňa. Smer 

otáčania remeníc je zhodný.  
 

 
 

Obr. 2.33  Schéma remeňového prevodu 
 
Prevodový pomer je daný pomerom otáčok remeníc a vyjadruje sa vzťahom: 

2

1

n
ni =  , -         (2.54) 

kde: n1 – otáčky hnacej remenice, 1/min 
 n2 – otáčky hnanej remenice, 1/min 
 
ak zanedbáme preklz remeňa, potom vo1 = vo2 , pričom platí, že: 
 

111 .. nDvo π=   , m/s        (2.55) 

222 .. nDvo π=  , m/s        (2.56) 
 
z toho prevodový pomer: 

1

2

2

1

D
D

n
ni ==  , -        (2.57) 

 
Uvedené vzťahy platia aj pre reťazové prevody, ktoré však nemajú preklz. 
Ak sú prevodové mechanizmy zostavené z viac jednoduchých prevodov, celkový 

prevod je daný ich súčinom. Platí vzťah: 
 

.. 21 iiic =   .....   , -       (2.58) ni.
 
Výkonnosť závitovkových dopravníkov ovplyvňujú: 

• sypná hmotnosť prepravovaného materiálu, 
• kontinuálnosť a dostatočný prísun materiálu, 
• sklon závitovkového dopravníka. 
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Výkonnosť závitovkového dopravníka sa počíta podľa vzťahu: 

( ) cnsdDcvSQ m .....
4

....
22

ρψπρ −
==   ,  kg/s    (2.59) 

kde:   - priečny prierez hrnutého materiálu, mmS 2 

 v - rýchlosť bodu závitovky v smere jej osi, m/s 
 D  - priemer závitovky, m 
 d - priemer hriadeľa závitovky, m 
 s  - stúpanie závitovky, m 
 n  - otáčky závitovky, 1/s 
 ψ   - koeficient zaplnenia závitovky, - 
 c  - koeficient zaostávania materiálu, -    
 
 
 Materiál pri doprave závitovkovým dopravníkom zaostáva vplyvom preklzu na 
závitovkovej ploche a tiež vplyvom prepadu v medzere medzi závitovkou a žľabom. 
 
 
2.6.  Špirálové dopravníky 
  

Špirálové dopravníky sa používajú na dopravu hlavne suchých sypkých materiálov. 
Používajú sa na plnenie a vyprázdňovanie zásobníkov, kontajnerov, násypiek baliacich 
strojov a pri inej medzioperačnej doprave takmer vo všetkých priemyselných odvetviach, 
hlavne v chemickom a papierenskom priemysle, v potravinárstve, poľnohospodárstve a tiež 
pri výrobe stavebných hmôt.  

Konštrukcia špirálových dopravníkov umožňuje viesť dopravnú dráhu vo 
vodorovnom, zvislom aj šikmom smere.   

Skladajú sa zo špirály, dopravnej rúry (žľabu), elektromotora a prevodovky (obr. 
2.34). Vybavené môžu byť aj frekvenčným meničom otáčok a otáčkomerom.  

Dĺžka špirálových dopravníkov býva až do 50 metrov, pri doprave jemných a ľahkých 
materiálov až do 100 m a pri zvislej doprave až do 25 m na jednu pohonnú jednotku. Ich 
výkonnosť sa pohybuje od 0,1 až do 600 m3/h.  Špirálové dopravníky sa spravidla vyrábajú 
pre konkrétne podmienky ich použitia. 

Výhody špirálových dopravníkov sú nasledovné: 
• jednoduchá konštrukcia a z toho vyplývajúca vysoká spoľahlivosť, 
• malá náročnosť na údržbu, 
• vysoká výkonnosť, 
• možnosť dopravy v oblúkoch, v šikmom smere aj zvislo nahor, 
• dokonalé utesnenie, zabraňujúce úniku prachu do okolia, 
• malé rozmery, 
• nízke investičné a prevádzkové náklady. 
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Oceľová špirála je hlavnou funkčnou časťou špirálových dopravníkov. Používajú sa 

špirály vytvorené z pružinovej ocele s kruhovým prierezom, alebo s prierezom obdĺžnikovým, 
nazývané ploché špirály. Priemer, resp. hrúbka materiálu špirály býva 4 až 40 mm a vonkajší 
priemer špirál býva až do 800 mm. V špeciálnych prípadoch sa vyrábajú z antikorovej ocele 
alebo majú plastový poťah. 

Špirála nemá vnútorný hriadeľ, čo umožňuje lepšie využiť vnútorný priestor dopravnej 
dráhy, a tým zvýšiť výkonnosť až o 70 % v porovnaní so závitovkovým dopravníkom 
s rovnakým priemerom, stúpaním a otáčkami závitovky.  Neprítomnosť hriadeľa navyše 
umožňuje tvarovať dopravnú dráhu špirálových dopravníkov do oblúkov. Na jednom 
dopravníku je možné vytvoriť aj viac oblúkov. Ich počet a polomer je závislý na vlastnostiach 
dopravovaného materiálu a konštrukčných parametroch špirály.  

Otáčky oceľovej špirály bývajú 100 až 1500 za minútu. Volia sa podľa vlastností 
dopravovaného materiálu. 

Špirálové dopravníky sú konštruované s použitím rúr vyrobených z bežných 
konštrukčných ocelí triedy 11 prípadne 17, z antikorových ocelí, alebo z oteruvzdorných 
plastov.  

Na dopravnej rúre jedného dopravníka môže byť umiestnených viac násypných 
a výsypných otvorov. Násypky a výsypky sú vyrábané podľa požiadaviek zákazníka.  

Oceľové rúry môžu byť na vnútornom povrchu vybavené polyamidovou alebo 
teflonovou vrstvou. Takéto konštrukčné riešenie umožňuje dopravovať špirálovými 

Obr. 2.34  Špirálový dopravník 
   1 - špirála, 2 - plniaci otvor, 3 - plniaci kôš, 4 – dopravné potrubie,  
   5 - vyprázdňovací otvor, 6 - elektromotor s prevodovkou,  
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dopravníkmi aj vlhké a lepivé materiály, pričom teplota dopravovaného materiálu môže byť 
do 140 °C. 

Pohon sa umiestňuje na stranu vyprázňovania, pričom v prípade krátkych dopravníkov 
môže byť aj na strane plnenia. Prenos otáčok medzi motorom a špirálou sa rieši skriňovou 
prevodovkou, remeňovým prevodom, alebo na priamo. 

 
 

 
 

 
 
Obr. 2.35 Príklady použitia špirálových dopravníkov 
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