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I. SZÁLLÍTÓCSIGÁK TERVEZÉSE
Kiindulási adatok
Szállítóképesség: (Q)

Szállítás hossza: (L)

Szállítás iránya : ()

Szállított anyag megnevezése

A szállítócsiga konstrukciós jellemzői: vályús csigák, csőcsigák, összehordó csigák, kúpos
csigák, változó menetemelkedésűcsigák

Az üzemeltetés körülményei: gondos tiszta környezet, közepes viszonyok, mostoha üzemi
viszonyok

1.1. VÍZSZINTES ÉS A HATÁRSZÖGNÉL KISEBB SZÖGBEN
SZÁLLÍTÓ FERDE CSIGA TERVEZÉSE

Kiindulási adatok
Szállítóképesség: (Q)

Szállítás hossza: (L)

Szállítás iránya : ()

Szállított anyag megnevezése

A szállítócsiga konstrukciós jellemzői: vályúscsigák, csőcsigák, összehordó csigák, kúpos
csigák, változó menetemelkedésűcsigák

Az üzemeltetés körülményei: gondos tiszta környezet, közepes viszonyok, mostoha üzemi
viszonyok

A tervezendőszállítócsiga adatai:

Szállítóképesség Szállítási távolság Szállítás szöge Anyag

Q = 4 t/h L = 6 m =32° mészhidrát
vályús csiga kivitel.

A tervezés lépései

1. A mészhidrát anyagjellemzőinek meghatározása
Halmazsűrűség h = 800 kg/m3 (1. táblázat)

Külsősúrlódási tényező: 0,466 (1. táblázat)

2. A technológiai paraméterek számítása
A szállítóképesség

 t/h
604

6,3
2


h

nsDQ

ahol:
D a csiga névleges átmérője [m],
n a csigatengely fordulatszáma [1/min],
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s a csigaszárny menetemelkedése [m],
ρh a szállított anyag halmazsűrűsége [kg/m3],
 a töltési tényező.

A maximális megengedett fordulatszám:

    min/1sin1cos
2

55,9 2
2

2
max 


 tg

D
g

n

ahol:
g a nehézségi gyorsulás [m/s2],
μ2 a súrlódási tényezőaz anyag és a vályú között,
δ a szállítás iránya [o],
α a menetemelkedés szöge [o],
ρ a súrlódási szög az anyag és a csigaszárny között, (μ= tgρ) [o].

A két összefüggésből a szállítócsiga névleges átmérője:

  5
2
2

2

2

2

tgsin1cos55,926,3

240





 


























g

D
s
QD

h

Az s/D viszonyszámot 0,8-ra választjuk (4. táblázat).

A menetemelkedés szöge:




8,0
arctgarctg 

D
s

=14,28°.

A súrlódási szög:

 )466,0arctg(arctg 1 25°

A ferdeség határszögének számítása:

2
2

2
22 36,0

)2528,14(tg
1

arctg
)(tg

1
arctg 





 


h =52,62°

A javasolt töltési tényezőkönnyűnem koptató anyagra: 0,3…0,4 (2. táblázat). A választott
töltési tényezőlegyen 0,4, amit a ferde szállítás miatt a következőformulával korrigálunk,
azaz a

1567,0
62,25

3214,01 o

o
'

h

' 











 

 .

Az adatokat behelyettesítve a névleges átmérőre nyert összefüggésbe, a szállítócsiga számított
átmérője:

   m1686,0
2528,14tg32sin1466,032cos55,981,92

466,0
1567,08008,06,3

4240
5

oo22o2

2

















D .
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A számított átmérőalapján válasszunk szabványos átmérőt. A választáshoz használjuk a 2 sz.
mellékletekben megadott szállítócsigák műszaki adatait. A választott csigaszárny-átmérő
legyen: D= 0,2 m=200 mm.

A megadott szállítóképesség eléréséhez szükséges minimális fordulatszám:

min/178,105
1567,08008,02,06,3

4240

6,3

240
3

3















 hD

s
D

Q
n .

A maximális megengedett fordulatszám:

   


tgsin1cos
2

55,9 2
2

2
max D

g
n

   min/11185,1622528,14tg32sin1466,032cos
2,0466,0

81,9255,9 ooo2o 




A választott fordulatszám: n = 150 1/min.

Felvett és a számított paraméterek felhasználásával, most már kiszámíthatjuk a szállítócsiga
tényleges szállítóképességét:

1567,0*800*
60

15016,0
4

14,3*2,06,3
604

6,3
22  

h
snDQ =5,67 t/h.

A javasolt csigatengely átmérőD/4…D/3 közötti érték, esetünkben 50…67 mm. A választott
csőtengely legyen varratnélküli acélcsőd = 60 mm átmérővel és vt =8 mm falvastagsággal.

A csigalevél készüljön vlevél =3 mm vastagságú acélszalagból hengerléssel.

3. A terhelések számítása
A kényszererők az állandósult mozgás állapotában a vízszintes és δh-nál kisebb szögben
szállító ferde csigáknál:





cosNsincoscoscossinB

,cossinN

2



mgmg

mg

a

a

Amelyekben a kváziállandósult állapothoz tartozó φa szög a

egyenletből számítható. Az egyenlet együtthatói:

 
  11

,22

,1)(1

222

2
2

22
2

2













tgtgBc

tgtgABb

tgAa

Az egyenletekben az

m/s3997,0tg
55,9

éskg64,23  
n

rv
v
QL

m z
z

.

  01sin2sin1 222  BABA 
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ahol:

Q a szállítóképesség [kg/s],

L a csiga hossza [m].

A másodfokú egyenlet megoldásából φa= 40,62189°, így az

N.72,21328,14cos39,94466,0

32sin28,14cos81,964,2332cos62189,40cos28,14sin81,964,23B

,N03,12832cos62189,40sin81,964,23N







o

ooooo

oo

Mivel
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n és ,

továbbá a

BNK  ,
akkor a K komponensei:
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cossinsin

sinsincos

BK

BNK

BNK

z

y

x







aa

aa

.

4. A hajtás teljesítményszükségletének számítása
A súrlódás legyőzőséhez és az anyag mozgatásához szükséges teljesítmény:

 zyx vvvccP zyx1 KKKvK  ,

ahol a c a belsőellenállásokat figyelembevevőbiztonsági tényező. Az értéke 1,1…2,0 – re
vehetőfel. A vízszintes és a δh-nál kisebb szögben szállító ferde csigáknál a v-nek csak a z
irányú komponense nem nulla, ezért

)28,14cos(72,213cos  BzK =207,11, és a

)28,14tg(71,151,011,2072tg1  ozzz rKcvcKP =124,26 W

A csigatengely csapsúrlódása miatt fellépőteljesítményigény a következőmegfontolások
alapján számítható. A csapágyakat a csiga súlyán kívül N és B kényszererőkkel azonos
nagyságú, de ellentétes értelműerők terhelik. A radiális csapágyterhelés az x és y irányú, az
axiális a z irányú komponensek összege, azaz a

 rrzto FFdP  
22

ahol:
d a csigatengely átmérője m,
t csapágysúrlódási tényező, (t= 0,2),
r csapsúrlódási tényező(r= 0,3),

Fz a tengelyirányú terhelés [N],
Fr a radiális terhelés [N].
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A tengelyirányú terhelés:

sin csigazz GKF ,

ahol:
Gcsiga a csiga súlya [N].

A csiga súlya a csigatengely és a csigalevél tömegéből számítható. A csiga tengely tömege:

L
dd

m b
at 4

)( 22 



 ,

ahol:
a az acél sűrűsége [kg/m3], (a = 7800 kg/m3),
db a csigatengely belsőátmérője m,
L a csiga hossza [m].

A belsőátmérő: db= d−2v t, ahol vt a tengely falvastagsága. A db=60−2*8=44 mm=0,044 m,
amit helyettesítve:

6
4

)044,006,0(7800
22 tm =61,16 kg.

A csigalevél tömege:

levéllevélalevél vBLm  ,
ahol:

a az acél sűrűsége [kg/m3], (a = 7800 kg/m3),
Llevél a csigalevél hossza m,
B a csigalevél szélessége [m],
v levél a csigalevél vastagsága [m].

A csigalevél hossza, ha a menetszám z = L/s = 6/0,16=37,5 ≈38 menet.

)28,14cos(
*2,0

38
)cos(






D

zLlevél =24,31 m.

A csigalevél szélessége: B=(D−d)/2=(0,2−0,06)/2=0,07 m.

003,0*07,0*31,24*7800levélm =39,83 kg.

A csiga súlya:

81.9)16,6183,39()(  gmmG tlevélcsiga =990,7 N.
A tengely irányú terhelés:

)32sin(7,99011,207 zF =−732,1 N

A radiális terhelés:

   22
coscossinBsinNsinsinBcosN  csigaaaaar GF  .

 
 2

2

)32cos(7,990)62,40cos()28,14sin(72,213)62,40sin(03,128

)62,40sin()28,14sin(72,213)62,40cos(03,128




rF =965,59 N

Az eredményeket helyettesítve a csapsúrlódás miatt jelentkezőteljesítményigény:
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  )59,9653,01,7322,0(71,15
2
06,0

22  rrzto FFdP  =67,5 W

A gyorsítási ellenállás legyőzéséhez szükséges teljesítmény, ha az anyagot nulla
sebességről kell felgyorsítani:

2
3 vQP  ,

ami a vízszintes és csigáknál és δh-nál kisebb szögben szállító ferde csigáknál:

  W252066,0tg 2
3  orQP .

Az összes teljesítményigény:

9,01000
25,05,6726,124

5
1000

321,











PPP
cP =1,067 kw

ahol: c’ biztonsági tényező(c’=5)
 a hajtás hatásfoka (= 0,9)

5. A motor- és a hajtóműválasztás
A motort és hajtóművet úgy kell megválasztani, hogy a hajtóműkimenőfordulatszáma meg-
közelítőleg a kívánatos fordulatszámot (150 ford/min) biztosítsa, továbbá a motor
teljesítménye megfeleljen a hajtás teljesítményigényének (1,067 kW).

http://iramko.com/,
http://www.agisys.hu/,
http://www.fabo.hu/, stb

1.2. FÜGGŐLEGES SZÁLLÍTÓCSIGA TERVEZÉSE
Kiindulási adatok
Szállítóképesség: (Q)

Szállítás hossza: (L)

Szállítás iránya : ()

Szállított anyag megnevezése

A szállítócsiga konstrukciós jellemzői: vályús csigák, csőcsigák, összehordó csigák, kúpos
csigák, változó menetemelkedésűcsigák

Az üzemeltetés körülményei: gondos tiszta környezet, közepes viszonyok, mostoha üzemi
viszonyok

A tervezendőszállítócsiga adatai:

Szállítóképesség Szállítási távolság Dőlésszög Anyag
Q=22 t/h L=5 m =90° búza

csőcsiga - csiga kivitel

A tervezés lépései

1. A búza anyagjellemzőinek meghatározása
Halmazsűrűség h = 750-850 kg/m3 (1. táblázat)
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Külsősúrlódási tényező: 0,36 (1. táblázat)

2. A technológiai paraméterek számítása
A szállítóképesség





hhz
nsDvDQ

cos
)cos(

604
6,3

4
6,3

22  [t/h]

ahol:
D a csiga névleges átmérője [m],
vz az anyag tengelyirányú emelkedési sebessége,
n a csigatengely fordulatszáma [1/min],
s a csigaszárny menetemelkedése [m],
β a szállítás szöge [o]
α a menetemelkedés szöge
ρh a szállított anyag halmazsűrűsége [kg/m3],
 a töltési tényező.

1. ábra: Függőleges csigák szállítóképessége

A függőleges csiga kritikus fordulatszáma:

 


 tg255,9
2D
gn krit ,

ahol:
g a nehézségi gyorsulás [m/s2],
μ2 a súrlódási tényezőaz anyag és a vályú között,
δ a csiga dőlésszöge [o],
α a menetemelkedés szöge [o],
ρ a súrlódási szög az anyag és a csigaszárny között, ésρ=arctgμ1 [o].
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Tekintettel arra, hogy a három ismeretlen (D, n és ) meghatározásához csak két egyenlet áll
rendelkezésünkre, a tervezéshez felhasználjuk az 1 ábrát. és szállítócsiga dimenziónélküli
számait.

A dimenzió nélküli számok a fordulatszám-jellemzőszám:

g
nDP

2

3 

és a kapacitásjellemzőszám:

gD
QP

h
25

2

2 
 ,

ahol:
D a csiga névleges átmérője [m],
n a csigatengely fordulatszáma [1/s],
Q a csiga szállítóképessége [kg/s],
g a nehézségi gyorsulás [m/s2],
ρh a szállított anyag halmazsűrűsége [kg/m3].

2. ábra: Összefüggés a függőleges csiga dimenziónélküli számai között

A függőleges csiga dimenziónélküli számai közötti összefüggést az mutatja az ábrán feltün-
tetett, rögzített (s/D) viszonyszámokra, súrlódási és töltési tényezőkre, valamint halmazsűrű-
ségre (2. ábra).

A szállítócsiga szállítóképességét (Q) figyelembe véve, vegyük fel a csiga átmérőjét D = 200
mm-re (1. ábra), legyen aρh=850 kg/m3, továbbá válasszuk az (s/D) viszonyszámot 1-re és a
töltési tényezőt 0,3-ra. Ezekből a kapacitásjellemzőszám kiszámítható:

81,98502,0
)6,3/22(

25

2

25

2

2 


gD
Q

P
h

= 0,0164.
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A diagramot felhasználva, az 2. ábrából kiolvasható a P3 értéke. A P2 =0,0164-nél húzott
vízszintes az (s/D) = 1-hez tartozó görbét P3=0,65 –nél metszi. Így kapott fordulatszám-
jellemzőszámból kiszámítható a tervezett szállítóképesség eléréséhez szükséges for-
dulatszám:

2,0
81,965,03 


D

gP
n =5,64 1/s =338,4 1/ min.

A függőleges csiga kritikus fordulatszáma:

 


 tg255,9
2D
gn krit ,

ahol az
o

D
s

66,17
1

arctgarctg 


 ,

,
továbbá a súrlódási szög: o2036,0arctg  .

Végezzük el a helyettesítést:

 oo
kritn 2066,17tg

2,036,0
81,92

55,9 



 =138,39 1/min.

A választott fordulatszámnak mindkét fordulatszámnál (n, nkrit) nagyobbnak kell lennie. A
választott fordulatszám legyen n = 400 1/min.

3. ábra: A függőleges csiga szállítási szögét és az anyagáram tengelyirányú sebességét
számító program képernyője.

Ezek után a számítógép programmal kiszámíthatjuk a szállítás szögét (). A program kép-
ernyőjét a 3. ábra mutatja. A program által számított értékek: = 49,837°, r= 23,689 1/s és
vz=0,754 m/s.

Felvett és a számított paraméterek felhasználásával, most már kiszámíthatjuk a szállítócsiga
szállítóképességét:
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3,0850
)837,49cos(

)837,4966,17cos(
60
400

4
14,32,06,3

cos
)cos(

60
)/(

4
6,3

33

 



h
nDsDQ =21,746 t/h,

vagy egyszerűbben:

3,0850754,0
4

14,32,06,3
4

6,3
22

 
hzvDQ =21,746 t/h

A javasolt csigatengely átmérőD/4…D/3 közötti érték, esetünkben 50…67 mm. A választott
csőtengely legyen varratnélküli acélcsőd = 60 mm átmérővel és vt =8 mm falvastagsággal.

A csigalevél készüljön vlevél =4 mm vastagságú acélszalagból hengerléssel.

3. A terhelések számítása
A függőleges csigáknál, a kényszererők az állandósult mozgás állapotában:









 2

0
2
0 2 rr rrrm  N ,

 coscos 2 NB mg ,

ahol

s
188,41

60
4002;

s
169,23;83,49   or

o 

.kg055,40
754,0

504,6
s

kg04,6746.21 
zv

QLm
h
tQ

Helyettesítve, az

 
N37,63283,49cos19,132636,066,17cos81,9055,40B

N19,132669,231,069,2388,411,0288,411,0055,40N 22




oo

Továbbá BNK  ,

akkor







cos

cossinsin

sinsincos

BK

BNK

BNK

z

y

x







A függőleges csigáknál az erők számítása tetszőleges helyen végezhetőel. A számítások
egyszerűsítése végett válasszuk a = 0. Így az egyenletek a következőformában írhatók:

N23,65066,17cos37,632cosBK

N97,20666,17sin37,632sinBK

N19,1326NK

o
z

o
y

x











4. A hajtás teljesítményszükségletének számítása
A súrlódás legyőzéséhez és az anyag mozgatásához szükséges teljesítmény:

 zyx vvvccP zyx1 KKKvK 
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Függőleges csigáknál a sebesség komponensei (2.6.15 összefüggés a jegyzetben):

























sin
)cos(cos

)cos(sin

0

0

s
sr

sr





v

Az relatív mozgás sebessége:

s
m

486,269,23
66,17cos

1,0
cos

 or

r
s 


 ,

továbbá, ha = 0, akkor

 

s
m

754,066,17sin486,2

s
m82,19528,0486,288,411,0

0

o 





z

y

x

v

v

v

A 6. táblázatból kiválasztjuk a c együttható értékét ( c = 1,5 ).

    W36,1300754,023,65082,197,206019,13265,11 P
A csigatengely csapsúrlódása miatt fellépőteljesítményigény a következőmegfontolások
alapján számítható. A csapágyakat a csiga súlyán kívül N és B kényszererőkkel azonos
nagyságú, de ellentétes értelműerők terhelik. A radiális csapágyterhelés az x és y irányú, az
axiális a z irányú komponensek összege, azaz a

 rrzto FFdP  
22 ,

amelyben
d a csigatengely átmérője m, ( d = 60 mm),
t csapágy súrlódási tényező, (t= 0,2),
r csapsúrlódási tényező(r= 0,3),
Fz a tengelyirányú terhelés [N],
Fr a radiális terhelés [N].

A tengelyirányú terhelés:
sin csigazz GKF ,

ahol:
Gcsiga a csiga súlya [N].

A csiga súlya a csigatengely és a csigalevél tömegéből számítható. A csiga tengely tömege:

L
dd

m b
at 4

)( 22 



 ,

ahol:
a az acél sűrűsége [kg/m3], (a = 7800 kg/m3),
db a csigatengely belsőátmérője m,
L a csiga hossza [m].

A belsőátmérő: db= d−2vt, ahol vt=8 mm a tengely falvastagsága.
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A db=60−2*8=44 mm=0,044 m, amit helyettesítve:

5
4

)044,006,0(7800
22 tm = 50,97 kg.

A csigalevél tömege:

levéllevélalevél vBLm  ,
ahol:

a az acél sűrűsége [kg/m3], (a = 7800 kg/m3),
Llevél a csigalevél hossza m,
B a csigalevél szélessége [m],
v levél a csigalevél vastagsága [m]. (vlevél= 3 mm)

A csigalevél hossza, ha a menetszám z = L/s = 5/0,2 = 25 menet.

olevél

D
zL

66,17cos
*2,0

25
cos





 = 16,478 m.

A csigalevél szélessége: B=(D−d)/2=(0,2−0,06)/2=0,07 m.

003,0*07,0*478,16*7800levélm = 27,00 kg.

A csiga súlya:
81.9*)97,5000,27()(  gmmG tlevélcsiga = 764,89 N.

Így

12,1415
2

sin89,76423,650 


zF N

   22 coscossinBsinNsinsinBcosN  csigar GF  ,

ha = 0, akkor az

    N24,134266,17sin37,63219,1326sinBN
2222
 o

rF 

   W150,3424,13423,01415,122,088,41
2
06,0

2 P

A gyorsítási ellenállás, ha az anyagot nulla sebességtől kell felgyorsítani:
2

3 vQP 

A sebesség abszolút értéke általános estben (2.6.15 összefüggés a jegyzetben):

 222222 cos2v ssrrvvv oozyx  

s
m97,1486,266,17cos486,288,411,0288,411,0 222  o

amit helyettesítve, a
W43,2397,104,6 2

3 P .

Az összes teljesítmény igény:











851000

43,2334,15036,1300
5

1000
321,


PPP

cP 8,67 kW
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ahol c’ biztonsági tényező(c’=5)

 a hajtás hatásfoka (= 0,85).

5. A motor- és a hajtóműválasztás
A motort és hajtóművet úgy kell megválasztani, hogy a hajtóműkimenőfordulatszáma meg-
közelítőleg a kívánatos fordulatszámot (400 f/min) biztosítsa, továbbá a motor teljesítménye
megfeleljen a hajtás teljesítményigényének (8,67 kW).

http://iramko.com/,
http://www.agisys.hu/,
http://www.fabo.hu/, stb

1.3. A SZÁLLÍTÓCSIGÁK SZERKEZETI KIALAKÍTÁSA

Csigalevél: 4…10 mm-es acéllemezből sajtolják, a csigatengelyre hegesztik (2.sz. mellék-
let).

Csigatengely: keresztmetszete cső, amely a két végén gördülőcsapágyban ágyazott.

Csapágyazás: az egyik végén a főcsapágy a tengelyirányú húzó- és nyomóerőt veszi fel;
ezzel ellentétes oldalon helyezik el a radiális végcsapágyat;
a hosszabb tengelyeket 2,5-3 m-enként közbensőcsapággyal is alá kell
támasztani; ez lehet függőleges irányban állítható, cserélhető perselyű
(szürkeöntvény, vasöntvény, műanyag) függőcsapágy vagy önbeálló Y
csapágy (3.sz. melléklet).
Csapágy kiválasztás lehetséges az alábbi internet címről:

http://www.confidenza.hu/NTNkatalogus/ntn_muszaki_5.html
http://www.skf.com/portal/skf_hu/home/

vagy bármelyik csapágykatalógusból.

A vályú méretei a csiga átmérőjétől és a szállított anyagtól függenek.
A csiga és a vályú közötti hézag a szállított anyagtól függően 5…10 mm.
3…6 mm-es acéllemezből U alakúra hajlított szakaszokat peremes kötéssel
csavarozzák egymáshoz.(4.sz. melléklet)

A beömlőnyílásokat, a fedeleket és függőcsapágyakat a vályú két oldalán végigfutó szögacél
vagy a vályú saját anyagából kihajlított peremre szerelik fel

Telepítési módok: A szállítócsiga beépíthetőfüggesztve, tartóállványra szerelve, padlószint
felett lábakon, padlószint alatt /betoncsatornában/ vízszintes és δ<δh emelkedési szögben.

A szerkezeti elemek szilárdsági méretezése, ellenőrzése

A szállítóberendezés szerkezeti elemeinek tervezését úgy végezzük, hogy azok szilárdságilag
megfelelők legyenek és lehetővé tegyék a biztonságos üzemeltetést. A méretezést, illetve az
ellenőrzést a Mechanika és Gépelemek c. tantárgyakban megszerzett ismeretek alapján
készítsük el.
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A katalógusból választható, illetve szabványos szerkezeti elemek kiválasztása és ellenőrzése
esetén az adott elem igénybevételét alapul véve, a gyártók által közölt, illetve a szabvány
előírásokat tekintsük mérvadónak.
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II. TÁBLÁZATOK
1. táblázat

Ömlesztett anyagok jellemzői
Halmaz- Termé- Súrlódási szög []

Anyag sűrűség szetes nyugvásbeli mozgásbeli belső
[kg/m3 ] rézsűszög fán vason fán vason

Agyag nedves 2000
Agyag száraz 1600
Árpa 650-750 25-35 23,0 20,5 20,3 19,7 27,0
Barnaszén 700
Bazalt 3000
Brikett 1000
Burgonya 750
Búza 750-850 30-38 22,0 22,5 19,7 19,7 25,5
Cement 1200
Cukor 700-900 35-40 35 34
Cukorrépaszelet 300
Darabos szén 900
Égetett mész 2600
Faszén 300
Finomszén 800
Formahomok 1200
Foszfor műtrágyák 1000-1100 43-49 31,4 33,8
Föld 1700
Fűrészforgács 250
Gabonaliszt 500-650 40-50
Gázkoksz 400
Gipsz 1300
Gipszhabarcs 1200
Gránit 2600
Habarcs 1700
Habkő 1200
Habkőhomok 700
Hamu 900
Homok nedves 2100
Homok száraz 1600
Hüvelyesek fejtve 700-800 25-30 18,5 20,5 29,5
Kavics nedves 2000
Kavics száraz 1700
Kálium műtrágyák 1000-1200 44-48 25,2
Köles 700
Kukorica 700-750 25-35 18,5 20,5 29,5
Liszt 500
Maláta 550
Márvány 2700
Mész 900
Mészcement 2000
Mészhabarcs 1700
Mészkő 2600
Napraforgó 380-410 31-42 25,0 21,5 36,5
Nádliszt 1000
Nagyolvasztó salak 1500
Nagyolv. salakhomok 700
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1. táblázat folytatása
Halmaz- Termé- Súrlódási szög []

Anyag sűrűség szetes nyugvásbeli mozgásbeli belső
[kg/m3 ] rézsűszög fán vason fán vason

Nitrogén műtrágyák 800-1400 43-55
Pala 2700
Pernye 1000
Répa 650
Rozs 700-760 23-34 23,0 20,3 19,7 26,5
Szója 32-34 15,0 15,0
Szénpor 700
Szénsalak 1000
Zab 400-560 30-35 27,5 22,5 26,5

2. táblázat
Ajánlott töltési tényezők

3. táblázat
A K állandó értékei különbözőanyagokhoz

Anyag K
Könnyű, nem koptató anyagok 60
Nehéz, nem koptató anyagok 45
Nehéz, koptató anyagok 30

4. táblázat
Vízszintes szállítócsigák

Szállított anyag Névleges
átmérő
mm

Fordulatszám
1/min

Menet-
Emelkedés
mm

Csigatengely
átmérőmm

Sugárirányú
hézag mm

Csigaszárny
vastagság

mm

Töltésfok

Mindenféle
növénymag,
cséplési termék,
őrlemény, szemes
takarmány

60…250 400…60 (0,8…1)D 20…80 6…7 1…3 0,3…0,4

Félig folyékony
takarmánykeverék

150…250 300…100 (0,8…1)D 40…80 4…5 2…3 0,9…1,0

Párolt burgonya 200…300 5…25 (0,6…1,2)D4 48…80 8…10 3 0,8…0,9
Szecskázott
száraz és nedves
szálasanyag

200…400 200…80 (0,8…1,0)D 100…150 5…6 3 0,4

Szénaliszt, porozó
anyag

200…400 200…80 (0,8…1,0)D 100…150 5…6 3 0,4

Gyökérgumó,
nyers burgonya

200…400 60..20 (0,6…0,8)D 80…100 5…6 3 0,4

Trágya, közeges
humuszos
keverék

250…300 80…60 (0,6…0,8)D 48…50 5…8 4 0,6…0,8

Műtrágya, szén,
cement, homok

250…300 80…60 (0,6…0,8)D 48…80 5…8 4 0,4…0,5

Kenyérgabona
szalma, széna

400…600 300…200 (0,8…1,0)D 250…300 10…12 2…3 0,3

Anyag Töltési tényező
Koptató és nagy halmazsűrűségű(érc,
mészkőpor stb.) valamint tapadó anyagok

0,15…0,2

Közepes halmazsűrűségűanyagok (szén, cukor) 0,2…0,3
Könnyűnem koptató anyagok (liszt, gabona) 0,3…0,4
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5. táblázat
Függőleges szállítócsigák

Szállított anyag Névleges
átmérő
mm

Fordulatszám
1/min

Menetemelkedés
mm

Csigatengely
Átmérő
mm

Töltési fok

Mindenféle növénymag 80…250 600…200 s =D 20…80 0,3…0,4
Őrlemény, takarmány,
szénaliszt

150…250 400…150 s = D 30…80 0,3

Kásás, nedves anyagok 150…250 600…150 (0,6…0,7)D 30…80 0,3…0,5
Nyers burgonya 250…400 200…100 (0,5…0,6)D 50…80 0,2…0,3
Szecskázott zöldtakarmány,
siló

250…400 250,..100 s =D 75…100 0,3…0,5

6. táblázat
A c tényezőés a súrlódási kúpszög értéke néhány anyagra

Szállított anyag  c
Gabona 20 1,1
Szén 25 1,3
Koksz 30 1,6
Homok 30 1,8
Mészkő 30 1,6
Érc 30 2,0
Salak 35 1,6
Kősó 35 1,6

7. táblázat
Az általános rendeltetésűötvözetlen szerkezeti acélok legfontosabb jellemzői



A függőleges csiga dimenziónélküli számai közötti összefüggés
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III. MELLÉKLETEK
1.Konstrukciós megoldások

1.1. Szállítócsiga kialakítás takarmányok szállítására
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1.2. Szállítócsiga kialakítások szemestermény szállítására.
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1.2.1. Általános rendeltetésűcsigák
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1.2.2. Vályús szállítócsiga
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1.2.3. Mobil szállítócsiga
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1.3. Szállítócsigák ömlesztett áru rakodására
A T-206/3 és T-206/2 szállítócsigák sokféle ömlesztett áru rakodására alkalmasak, nagy
teljesítményűek, alacsony energiafelhasználás mellett. A szállítócsigák 1 és 2 méteres
toldalékokkal szerelhetőek fel. Igény esetén vázszerkezettel, fogadógarattal, zsákolófejjel és
egyéb tartozékokkal láthatóak el.
Az alapgép 4 méteres, mely toldható. A szállítócsiga vége csapágyazott és kosárral
ellátott. Az alapgép 8-9 méteres kábellel, dugóval, valamint egy motor mellett elhelyezett
kapcsolóval van felszerelve.
A T-206/4 típus alapfelszereltsége: fogadógarat, 4 keréken guruló csörlős magasságállítású
állvány. A motor az alsó részen helyezkedik el. Fogadógarat nélkül nem üzemeltethető.

Szállítócsiga típusa T-206/2 T-206/3 T-206/4
Max. teljesítmény 6-24 t/h 6-9 t/h 6-24 t/h
Alapgép hossza (m) 4 4 4
Maximális hossz (m) 10 6 8
Maximális magasság (m) 8 5 7
Maximális szög 60º 60º 60º
Átmérő(mm) 140 102 140
Motorteljesítmény 2,2 kW/380 V 1,5 kW/380 V 2,2 kW/220-

380 V
Motorfordulatszám (1/perc) 1420 1420 1420
Gép tömege (kg) 135 80 149

A teljesítményadatok függnek a termény fajtájától, nedvességtartalmától, valamint a szállítási távolságtól.

1. T 206/2 sima állvánnyal

T 206/4 szállítócsiga 9 m láncerősítéssel
Rendelhetőkiegészítők:

Fogadógarat Pótkocsi
tartó

Csörlős
állvány

Elasztikus
kifolyó

Fordítható
kifolyó

Zsákolófej
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T 447 szállítócsiga

Szállítócsiga típusa T-447
Teljesítmény 40 °-os szög mellett 35 t/h
Hossz 10 m
Átmérő 200 mm
Motor teljesítmény 5,5 kW/380
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2. Méretek és műszaki adatok
2.1 Vízszintes csiga
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2.2.Vályús szállítócsiga család technológiai adatai

Típusjel M-4010 M-4011 M-4012 M-4013 M-4014 M-4015 M-4016

Hosszúság
(L) mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Magasság
(H) mm 270 290 340 185 227 280 347,5

Szélesség1
(K) mm 216 266 316 180 220 270 335

Szélesség2
(G) mm 284 334 384 250 290 340 405

Csigalevél
(D) mm 200 250 300 163 201 244 315

Csigalevél
menetemelkedés

(M) mm
200 250 300 160 200 250 300

Tengely O
(d) mm 42 51 100 42 51 63,5 63,5

Csiga ford.
(n) min -1 100-160 160 160 100-160 100-160 100-160 100-160

Szállítási telj.
(t/h) 10 25 40 10 15 30 60

Meghajtó telj.
(KW)

(Szakasz hossz.függ.)
1,5-3 2,2-4 3-5,5 0,75-2,2 0,75-4 0,75-4 1,1-5,5

Copyright © 1996 AgriaComputer Kft



Tervezési segédlet szállítócsigákhoz

32

2.3. Függőleges szállítócsigák

KCF - függőleges szállítócsigák
A KCF függőleges szállítócsiga a LCD csöves szállítócsiga-család 1997-ben kifejlesztett tagja.
Feladata:

 gabonafélék
 granulátumok (50 mm szemcsenagyságig)
 dercés takarmányok (szójadara, napraforgódara, stb.) függőleges emelése

Műszaki ismertetés:
A szállítandó anyagot a szállítójárműről, eszközről közvetlenül a csiga garatjába lehet adagolni, ahonnan a
csiga a szabályozócsőhelyzetétől függőmennyiségben felfele szállítja. A szállítócsiga tetejéhez gyárilag
kiépített 45o-os surrantócsövön keresztül - amely meghosszabbítható - az anyagtároló helyre (siló,
padlástér, tisztító, stb.) juttaható.

A csigatengely alulról, lánccal van meghajtva. Ezt az elhelyezést az esetleges meghibásodások könnyebb
kijavítása érdekében alakítottuk ki.
A köpenycsőnek feladata a függőleges terhelésfelvétele is, mivel a csigatengely tengelyirányú erőhatását
egy felsőcsapágy adja át a csőre. A köpenycsőkihajlásának elkerülése érdekében azt 2.-3 méterenként ki
kell kötni a silóhoz, vagy egyéb szerkezethez.

Műszaki adatok:
Beépített vill. motor (kW)

Típus Csőkülsőmérete Névleges szállítás
(m3/h) 6m 9m 12m

KCF 102 Átm 89 x 2 5 1,5 2,2 3

KCF 202 Átm 114 x 2 7 1,5 3 4

KCF 402 Átm 159 x 2 10 2,2 3 4

KCF 502 Átm 210 x 2 16 3 4 5,5

KCF 602 Átm 260 x 2 25 4 5,5 7,5

KCF 702 Átm 310 x 2 35 5,5 7,5 9
A megadott paraméterek tájékoztató jellegűek és a folyamatos műszaki fejlesztés érdekében a változtatas



2.4. Tengelyes csigák

Tengelyes csigák

A gyártó vállalkozik a csigalevelek felhegesztésére, vagy komplett gépbe való beépítésére is.
Pl.: csöves-, vályús szállítócsigák, keverőberendezések, útátfúró csigák, stb., amelyeket a gyártó maga is gyárt.

Csigalevél alkalmazható:

Anyagmozgatóként: szállítás, felszedés, átrakás, zsákolás, előpréselés, stb.

Keverőként: adagolás, homogenizálás, szállítás, stb.

Szerszámként: fúrás, bőrnyúzás, konvbejjor, mozgató elem, metszőspirál, stb.

Tisztí tócsigaként: égéstermék (hamu, korom) eltávolítására

Előnyei:

Fajlagosan a legolcsóbb: alacsony beruházási költség

Legegyszerűbb: nem kell a kopásokat korrigálni

Legüzembiztosabb: kevés elemből áll

Zárt rendszerben használható: hermetikusan elzárható

Hőés vegyi hatásnak ellenáll: készülhet korrózióálló anyagból is

Jellemzőméretek:

Megnevezés Jel Hengerelt levél Préselt levél Tekert levél

Külsőátmérő/mm/ D 60-660 250-1200 34-350

Belsőátmérő/mm/ d 20-400 60-1000 14-200

Menetemelkedés S 0.5-1.5D 0.2-0.6D 0.2-1D

Anyagvastagság V 2-8 5-10 3-12

Levélmagasság h 20-190 100-500 10-50

Csigalevél hossz L max. 6mm max. 1 menet max. 1m
Átmérőviszony D/d max 5 max 6 max 2

Semleges szál átmérője ds
Csigalevél vastagsága belsőátmérőn Vmax
Csigalevél vastagsága külsőátmérőn Vmin
Dőlésszög @

Tűrések DIN 15 261 szerint

Anyagminőség hidegen alakítható acél

Pl.: A 38, ST 37-2, ASZ2L QSTE 380,
StW 22KO33 WNR1.4301 90-130 HB

90-130 HB

Megrendeléskor meg kell adni: D*d*S*V- darabolási hosszt, menetemelkedési irányt
(Méretek tengelyre feszítetten értendők.)

2.5. Csigalevél
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Csigalevél

Magyarországon legrégebb óta a CONTAREX AGROTECHNIKA KFT. KISÚJSZÁLLÁSI GÉPGYÁRA rendelkezik CSIGALEVÉL hengerítő-, gyártó gépekkel,
eszközökkel, valamint gyártási tapasztalatokkal.

Csigalevél alkalmazható:

Anyagmozgatóként: szállítás, felszedés, átrakás, zsákolás, előpréselés, stb.

Keverőként: adagolás, homogenizálás, szállítás, stb.

Szerszámként: fúrás, bőrnyúzás, konvbejjor, mozgató elem, metszőspirál, stb.

Tisztítócsigaként: égéstermék (hamu, korom) eltávolítására

Előnyei:

Fajlagosan a legolcsóbb: alacsony beruházási költség

Legegyszerűbb: nem kell a kopásokat korrigálni

Legüzembiztosabb: kevés elemből áll

Zárt rendszerben használható: hermetikusan elzárható

Hőés vegyi hatásnak ellenáll: készülhet korrózióálló anyagból is

Jellemzőméretek:

Megnevezés Jel Hengerelt levél Préselt levél Tekert levél

Külsőátmérő/mm/ D 60-660 250-1200 34-350

Belsőátmérő/mm/ d 20-400 60-1000 14-200

Menetemelkedés S 0.5-1.5D 0.2-0.6D 0.2-1D

Anyagvastagság V 2-8 5-10 3-12

Levélmagasság h 20-190 100-500 10-50

Csigalevél hossz L max. 6mm max. 1 menet max. 1m

Átmérőviszony D/d max 5 max 6 max 2

Semleges szál átmérője ds

Csigalevél vastagsága belsőátmérőn Vmax
Csigalevél vastagsága külsőátmérőn Vmin
Dőlésszög @

Tűrések DIN 15 261 szerint

Anyagminőség hidegen alakítható acél
Pl.: A 38, ST 37-2, ASZ2L QSTE 380,
StW 22KO33 WNR1.4301 90-130 HB 90-130 HB

Megrendeléskor meg kell adni: D*d*S*V- darabolási hosszt, menetemelkedési irányt
(Méretek tengelyre feszítetten értendők.)

Az ábrán látható csigalevél menetemelkedésének az iránya BALOS !
A gyártó vállalkozik a csigalevelek felhegesztésére, vagy komplett gépbe való beépítésére is.
Pl.: csöves-, vályús szállítócsigák, keverőberendezések, stb., amelyeket maga is gyárt.

3. A hosszabb tengelyek alátámasztása
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4. A vályúszakaszok illesztése
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5. Tengelykapcsolók

Feladatuk: tengelyvégek összekapcsolása és a nyomaték átvitele

Merev tárcsás tengelykapcsoló
 nagy nyomaték átszármaztatására alkalmas.
 a nyomatékot az összeszorító erőáltal ébred

súrlódás viszi át.
 hosszú tengelyek esetén a gyártás és a

szerelés megkönnyítésére is alkalmazzák.

Gumidugós tengelykapcsolók:
 lökésszerű, dinamikus igénybevétel

elkerülésére a nyomatékátvivőelem rugalmas
(pl. bőr, gumi).

 a két tárcsafél közötti kapcsolatot az
összekötőcsavarokon lévőrugalmas elemen
keresztül alakítják ki.

 a gyakorlatban a tárcsafelek között nincs
fémes érintkezés.

 az elfordulás mértéke, néhány tized fok, a
rugalmas elem anyagától és alakjától függ.

Körmös kapcsoló:
 üzem közben csak szétkapcsolni lehet
 összekapcsolás csak álló helyzetben

lehetséges

http://www.powerbelt.hu/index.php?page=L1&cn=WP_TENGELYKAPCSOLOK


