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ANOTACE  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

KOZÁČEK, O. Konstrukční návrh pásového dopravníku: bakalářská práce. Ostrava : 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra výrobních strojů a zařízení, 

2014, 46 s. Vedoucí práce: Melecký, J. 

 

Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukčního řešení pásového dopravníku pro 

dopravu ohřátého asfaltového recyklátu. Pásový dopravník bude dosahovat výškový 

rozdíl 5 m při přepravním výkonu 20 000 kg/h a sypné hmotnosti recyklátu 1 130 kg/m
3
. 

Práce se především zaměřuje na návrh jednotlivých komponentů, výpočty hlavních 

rozměrů, pevnostní a funkční výpočty. Výsledkem této práce je moţnost realizace 

daného dopravníku dle určeného zadání. 

 

 

 

 

ANOTATION  OF  BACHELOR  THESIS 

KOZÁČEK, O. Design of Belt Conveyer : bachor thesis. Ostrava: VŠB – Technical 

University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Production 

Machines and Equipment, 2014, 46 p. Thesis head: Melecký, J. 

 

 The bachelor thesis deals with the structural design of the conveyor belt for conveying 

the heated recycled asphalt. Belt conveyor will reach 5 m height difference in 

transmission power 20 000 kg/h bulk density of 1130 kg/m
3
 recycled. The work is 

mainly focused on the design of individual components, calculation of main dimensions, 

strength and functional calculations. The result of this work is the possibility of 

realization of the conveyor according to the specified entry. 
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 SEZNAM  POUŽITÝCH  SYMBOLŮ 

 

Značka Název Jednotka 

ax max Maximální zrychlení pásu m·s
-2

 

B Šířka dopravního pásu mm 

c Korekční součinitel - 

D1 Roztečný průměr řetězového kola m 

d1 Průměr 1 na hnací hřídeli m 

d2 Průměr 2 na hnací hřídeli m 

d2ZVT Střední průměr závitu napínací závitové tyče m 

d3 Průměr 3 na hnací hřídeli m 

dčp Průměr čepu hnací řetězky v loţiskách m 

dčř Průměr čepu řetězu m 

dZVT Malý průměr závitu napínací závitové tyče m 

e Rameno valivého odporu mm 

F Hnací síla řetězové kladky N  

F1 Odpor způsobený třením v důsledku vlastní hmotnosti N 

f1 Součinitel tření v kloubu řetězu - 

F2 Odpor k překonání dopravní výšky N 

F3 Odpor způsobený třením pásu v důsledku zatíţení sutí N 

F4 Odpor vlivem změny sklonu dopravníku N 

F5 Odpor napínací řetězové kladky N 

F6 Odpor pevného bočního vedení N 

F7 Odpor shazovače N 

F8 Odpor hnací řetězové kladky N 

fčp1 Součinitel čepového tření v loţení kladek - 

Fdov Maximální dovolená síla v řetězu N 

Fhřídel-hnaná Celková síla působící na hnanou hřídel N 

Flo1 Síla působící na hnanou hřídel od loţiska 1 N 

Flo2 Síla působící na hnanou hřídel od loţiska 2 N 

FMZT Síla působící na závitovou tyč 2 N 

Fmax-utah Maximální utahovací síla na středním průměru závitu N 

Fopt-utah Optimální utahovací síla na středním průměru závitu N 

FŘK1 Síla jedna řetězového kola působící na hnanou hřídel N 
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FŘK2 Síla dvě řetězového kola působící na hnanou hřídel N 

fz Součinitel tření v závitu - 

FZT Síla působící na závitovou tyč 1 N 

g Gravitační zrychlení m·s
-2

 

GŘK Vertikální silové působení řetězového kola N 

H Vertikální výška dopravníku m 

ivzp Poloměr setrvačnosti m 

J  Kvadratický moment průřezu závitu m
4
 

k1 Součinitel respektující vliv tření nákolků kladek - 

koh Bezpečnost hnané hřídele na ohyb - 

kp Bezpečnost pásu - 

kZVT Bezpečnost závitové tyče - 

L Pracovní délka dopravníku m 

l1 Vzdálenost 1 na hnací hřídeli m 

l2 Vzdálenost 2 na hnací hřídeli m 

l3 Vzdálenost 3 na hnací hřídeli m 

lvdd Vodorovná délka dopravníku m 

lZVT Největší délka mezi podpěrami napínací závitové tyče m 

mč Hmotnost článku kg 

mmat Hmotnost materiálu v 1 článku dopravníku kg 

Mmax-utah Maximální utahovací moment napínací závitové tyče Nm 

Mopt-utah Optimální utahovací moment napínací závitové tyče Nm 

MoŘK1 Ohybový moment působící v místě prvního řetězového kola Nm 

mŘK Hmotnost řetězového kola kg 

n Otáčky řetězového kola ot·s
-1

 

P Výkon motoru W 

pŘ Rozteč řetězu m 

Q Dopravované mnoţství za hodinu tun·hod
-1

 

q1 Hmotnost dopravované suti na pásu kg·m
-1

 

q2 Hmotnost dopravního pásu kg·m
-1

 

rčp Poloměr čepu v loţiskách m 

RK Poloměr roztečné kruţnice m 

Rkl Poloměr kladky m 

S Průřez závitu napínací závitové tyče m
2
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t Rozteč řetězu m 

T1 Tahová síla pásu v bodě 1 N 

T2 Tahová síla pásu v bodě 2 N 

T3 Tahová síla pásu v bodě 3 N 

T4 Tahová síla pásu v bodě 4 N 

Tdyn Maximální dynamická síla v řetězech  N 

Tmax-Ř Maximální síla v řetězech N 

Tstat Maximální statická síla v řetězech N 

tun Průměrná vzdálenost unášečů m 

Vk Maximální objem matriálu v 1 článku dopravníku m
3 

vp Rychlost dopravního pásu m/s 

vp-min Minimální rychlost pásu m/s 

Wo Průřezový modul v ohybu m
3
 

Z Napínací síla N 

z Počet zubů - 

Zmax Maximální tlaková síla působící na závitovou tyč N 

α Sklon dopravníku vůči vodorovné poloze ° 

αZM Úhel profilu závitu ° 

αZT Úhel stoupání závitu napínací tyče ° 

η Účinnost převodového ústrojí - 

λ Štíhlost závitové tyče - 

μ1 Celkový součinitel odporu - 

π Ludolfovo číslo - 

σoh-dov Dovolené ohybové napětí na hnané hřídeli MPa 

σoh-ŘK Ohybové napětí působící v místě prvního kola MPa 

σzvt Tlakové napětí v napínací závitové tyči MPa 

σzvt-dov Dovolené tlakové napětí závitové tyče MPa 

φ Úhel určující polohu řetězového kola ° 

φz Třecí úhel závitu napínacího ústrojí ° 

ω Úhlová rychlost řetězového kola rad·s
-1
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0 ÚVOD 

 

     Doprava surovin a materiálu ve strojírenství, energetice, ale ve své podstatě ve všech 

odvětvích našeho hospodářství představuje důleţitý a neopomenutelný faktor. Není 

místo, kde bychom se nesetkali s přepravou materiálu. Ať uţ se jedná o veřejnou oblast, 

nebo průmyslovou. Přepravujeme a přemísťujeme věci, kapaliny, sypké hmoty a to 

doma, v kancelářích, výrobních halách, staveništích, prostě téměř cokoli a kdekoli. 

Z tohoto důvodu se tato oblast řadí mezi oblasti, které mají své významné opodstatnění. 

Za nejvhodnější dopravu pokládáme takovou, která je v konkrétních podmínkách 

nejhospodárnější a zajistí dopravu na poţadované místo v potřebném čase. Velkou část 

přepravovaných materiálů tvoří sypké hmoty. Mezi nejčastěji pouţívané dopravní 

zařízení k jejich přepravě je vyuţíváno dopravníků, které mají vysokou produktivitu a 

kontinuitu dopravy. 
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1. DOPRAVNÍKY 

     Jsou nejrozšířenějším prostředkem pro dopravu sypkých látek a materiálů do 

libovolné vzdálenosti. Jejich předností v praxi je velká dopravní rychlost, jednoduchá 

konstrukce, malá spotřeba energie a široké vyuţití. 

 

Rozdělení dopravníků 

 s taţným prvkem 

 bez taţného prvku 

 

1.1  Rozdělení dopravníků s tažným prvkem 

 Pásové dopravníky 

 Lanopásové dopravníky 

 Řetězové dopravníky 

 Korečkové dopravníky 

 Poděsné dopravníky 

 

1.1.1 Dopravníky pásové dále dělíme na: 

 dopravníky s gumovým pásem (nebo pásem z PVC) 

 dopravníky s ocelovým pásem 

 dopravníky s pogumovaným pásem 

 

Dopravníky s gumovým pásem 

 U těchto dopravníků je pás tvořen textilní kostrou a krycími ochrannými vrstvami 

z měkké gumy. Gumový pás se skládá ze 2 aţ 14 textilních vloţek, které dodávají pásu 

potřebnou pevnost a z gumového pojidla, které spojuje jednotlivé textilní vloţky a 

zároveň vytváří horní a dolní krycí vrstvu. 

 

 

Obr.1  Řez dopravním pásem 
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Horní krycí vrstva chrání textilní kostru před mechanickým poškozením a 

atmosférickými vlivy, dolní vrstva chrání před účinky nosných válečků a bubnů. Boční 

krycí vrstva chrání textilní kostru před odíráním zpravidla vodícími lištami nebo válečky. 

Horní krycí vrstva bývá o tloušťce 1,5 aţ 5 mm, dolní 1,5 aţ 2 mm. 

 Dopravní pásy se dodávají buď jako celistvé nebo nespojené. Celistvé, které jsou 

spojeny jiţ u výrobce se dodávají jen do určité délky vnitřního obvodu pásu, delší pásy 

dodává výrobce nespojené a spojení se provádí aţ při montáţi dopravníku. 

Dopravní pásy jsou vyráběny pro provozní teploty 60°, speciální provedení pásů aţ pro 

teploty 120°. Pásy pro největší zatíţení jsou vyztuţeny ocelovými lanky. Jejich výhodou 

je snadné vytvoření korýtkového profilu a jejich nepatrné prodlouţení, coţ je výhodou 

zejména u dálkových pásových dopravníků. 

 

Dopravníky s ocelovým pásem 

 Konstrukce těchto dopravníků je podobná dopravníkům s gumovým pásem. Existují 

ale odchylky vzhledem k vlastnostem ocelového pásu. 

Ocelový pás se vyrábí válcováním za studena z uhlíkové nebo legované oceli o tloušťce 

0,5 aţ 1,6 mm.  

Pás vyrobený z uhlíkové oceli se pouţívá do provozní teploty 150°C, pás z legované 

oceli je moţné pouţít aţ do teploty 800°C. Spojování konců ocelových pásů se provádí 

přeplátováním za studena nýty se zapuštěnou hlavou nebo se spodním stykovým pásem 

tak, aby styk nevadil při stírání materiálu. 

Pás je podpírán v nosné stolici buď kladkami (rovný pás) nebo šroubovitou pruţinou (pás 

korýtkový). 

Rychlost ocelového pásu je menší neţ u gumového, neboť ocelový pás je náchylnější 

k únavovým lomům. Průměry bubnů a nosných kladek musí být větší neţ u gumového 

pásu. Ocelový pás z uhlíkové oceli snese přibliţně 800 000 ohybů při rychlosti 0,5 aţ 2,0 

m.s 1 . 

Dopravní délky jsou menší neţ při pouţití gumového pásu, neboť s rostoucí délkou roste 

i odpor proti pohybu a tahová síla v pásu. 

  

Výhody ocelového pásu: 

 Pás je hladký a tuhý – materiál lze snadno z pásu odvádět, proto je vhodný pro 

pouţití v potravinářských provozech s vysokými poţadavky na hygienu. Snese vysoké 

provozní teploty, proto se často pouţívá v horkých provozech. 
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Je odolný vůči chemickým vlivům, proto nachází uplatnění v chemickém průmyslu, 

rovněţ je vhodný pro dopravu abrazivních materiálů.  

 

Nevýhody ocelového pásu: 

 Velký průměr bubnu a nosných kladek, menší dopravní rychlost z důvodu vzniku 

únavových lomů, menší úhel sklonu u šikmých dopravníků v důsledku menšího 

součinitele smykového tření mezi pásem a dopravovaným materiálem. 

 

 

 

Obr.2 Schéma bubnu s pásem 

 

Pás musí být dokonaleji čištěn a to i na vnitřní straně před náběhem na napínací buben. 

 

Dopravníky s pogumovaným pásem  

 Pásy těchto dopravníků spojují výhody gumových a ocelových pásů. Tento pás se 

spojuje tak, ţe konce  ocelového pásu se sbrousí a navzájem se přeplátují a krycí gumová 

vrstva se navulkanizuje. 

 

1.1.2  Řetězové dopravníky dělíme na: 

   článkové dopravníky 

   redlerové dopravníky 

   hřeblové dopravníky 

   podvěsné dopravníky 
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 Článkové dopravníky 

 Taţným elementem u článkových dopravníků jsou dva řetězy (výjimečně pouze  

jeden řetěz),  k jejichţ  článkům jsou připevněny nosné části, které buď nesou, nebo 

hrnou dopravovaný materiál. 

Nosné části dopravníku jsou vytvořeny ve tvaru korýtek, desek nebo tvarových plechů.  

Řetězy dopravníku jsou mezi napínacím a hnaným řetězovým kolem podepřeny buď 

pevným vedením (kluzné uloţení), nebo soustavou podpěrných kladek (valivé uloţení), 

jejichţ hřídele jsou uloţeny v rámu dopravníku. Při pouţití kladkových řetězů jsou tyto 

podepřeny vodícími kolejnicemi, po nichţ se kladky odvalují. 

Rychlost dopravníku se volí podle druhu dopravovaného materiálu od 0,125 aţ 0,6 

m.s 1 . 

Článkové dopravníky se pouţívají pro dopravu těţkých a abrazivních materiálů ve 

stavebnictví, hutích, dolech, energetických zařízeních atd. Mohou dopravovat materiál do 

provozní teploty 200°C. Jsou určeny pro střední a velké mnoţství dopravovaného 

materiálu 50 aţ 1000 t.h 1  při dopravních vzdálenostech do 100 m. 

 

Řetězy článkových dopravníků 

 Mezi nejpouţívanější řetězy článkových dopravníků patří: 

a) Gallovy řetězy jejichţ ploché lamely (spony) z oceli 11 523.0 jsou spojeny čepy 

z materiálu 12 061. Proti vypadnutí jsou čepy zajištěny rozklepáním konců, příloţkou, 

pojistným krouţkem nebo jiným způsobem. Nevýhodou těchto řetězů je značné 

opotřebení čepů a pásnic v důsledku malé styčné plochy (velký měrný tlak) a také tím, ţe 

tato plocha není mazána. 

 

Obr.3   Gallův řetěz 
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Nesnesou namáhání na ohyb (vlivem příčných sil), vytahují se, mají velkou hmotnost a 

mohou být pouţity jen do malé rychlosti 0,3 m.s 1 . 

Jejich předností je velká ohebnost, takţe mohou být pouţity i při malém počtu zubů 

řetězových kladek. 

b) Pouzdrové řetězy 

Jsou pevně spojeny s ocelovými pouzdry. Mají vnější spony (lamely) nalisovány na čepy, 

vnitřní spony pouzdrových řetězů jsou nalisovány na pouzdro, které je otočně uloţené na 

čepu o konstantním průměru po celé délce.  

Styková plocha mezi pouzdrem a čepem  je mnohem větší neţ u Gallova řetězu, navíc je 

mazána, takţe opotřebení pouzdra i čepu jsou malá. 

 

 

 

Obr.4   Pouzdrový řetěz 

 

Proti vypadnutí je čep zajištěn příloţkami. Při montáţi řetězu se příloţky nasadí na čep 

kruhovou částí výřezu a posunou se tak, ţe zapadnou do tangenciálních dráţek v čepu a 

zajistí se šrouby k vnějším lamelám. 

 

c) Válečkové řetězy 

Rozdělují se podle počtu řad na jednořadé, dvouřadé a trojřadé. Pro větší výkony se 

pouţívají několikařadé řetězy Jsou to v podstatě pouzdrové řetězy s kalenými válečky 

z oceli 12 061. Válečkový řetěz má menší opotřebení a snáší větší rychlost neţ řetěz 

pouzdrový. 
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    Obr.5   Jednořadý válečkový řetěz 

1 – vnější destička, 2 – čep, 3 – vnitřní destička, 4 – pouzdro, 5 – otočný váleček 

 

Redlerové dopravníky 

 Redlery patří mezi dopravníky hrnoucí, u nichţ na rozdíl od dopravníků není materiál 

nesen orgány připevněnými k taţnému elementu, ale je posouván v plechovém ţlabu. 

Taţným orgánem je speciální nekonečný řetěz (mnohdy dva řetězy), který je veden přes 

hnané a napínací řetězové kladky v uzavřené plechové skříni (ţlabu) redleru. Dolní větev 

řetězu s unášeči se pohybuje na dně hlubokého ţlabu, horní větev se smýká unášeči po 

vodítkách (zpravidla úhelnících), přivařených ke svislým stěnám skříně.  

Materiál, který je přiváděný násypkou do skříně, padá na dno a je v dolní větvi unášen 

řetězem s unášeči. Ve dně skříně jsou výsypky, uzavírané plochými šoupátky. 

 

 

Obr. 6  Schéma redlerového dopravníku 

1 – hnací kladka, 2 – napínací kladka, 3 – taţný orgán, 4 – skříň,  5 – materiál, 6 - 

násypka 
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Redlery se pouţívají převáţně pro vodorovnou dopravu sypkých hmot, nepříliš 

abrazivních a nelepkavých jako je např. uhlí do velikosti 50 mm, bauxitu, fosfátu, 

popílku atd. Nevhodnými materiály jsou kusový koks, štěrk, písek, kaly apod. 

Předností redleru jsou malé příčné rozměry, malá spotřeba energie a bezprašný provoz. 

Pro šířku ţlabu do 500 mm se zpravidla pouţívá jediného unášecího řetězu, pro šířky od 

500 mm dvou řetězů. Unášecí řetězy pro redlery mají normalizované rozteče 100, 125, 

160, 200 a 250 mm. U jednoduchých řetězů se běţně pouţívají první čtyři rozteče, u 

dvojitých je normalizovaná rozteč 200 a 250 mm. Články menších roztečí jsou vykovány 

v zápustkách z materiálu 12 010, cementovány a kaleny, články pro rozteče 200 a 250 

mm jsou odlity z oceli na odlitky 42 2650. Unášeče, které jsou vyrobeny z konstrukční 

oceli 11 373 jsou přivařeny k článkům. 

 

1.1.3  Hřeblové dopravníky 

Jsou určeny pro plynulou dopravu rubaniny při raţení chodeb v uhlí nebo v uhlí s 

přibírkou průvodních hornin od nakladačů s bočním výsypem umístěných na čelbě a to 

aţ po přesyp na pásový dopravník. Případně lze tyto dopravníky vyuţít pro vynášení 

přepadlého materiálu u sýpek a podobně. Jsou konstruovány pro zavěšení na samostatný  

úsek tratě závěsné dráhy s násypnou částí uloţenou na počvě a pro přemísťování v celku 

taţnými prostředky dle postupu čelby. 

 

 

Obr. 7  Schéma hřeblového dopravníku 

 

 1.1.4  Poděsné dopravníky 

 Poděsný dopravník je konstruován jako soustava vozíků, pojíţdějících v určité 

vzdálenosti po dráze a taţených řetězem, popř. lanem. Dráha je zavěšena táhly ke střešní 

konstrukci nebo nesena sloupy. 

 

http://www.ostroj.cz/pasove-dopravniky
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Obr.8   Schéma dvoudráhového poděsného dopravníku  

 

 Poděsné dopravníky jsou určeny především pro mezioperační nebo meziobjektovou 

dopravu. Jejich typickou pracovní oblastí je sériová a hromadná strojírenská výroba, 

která vytváří předpoklady pro plynulý tok materiálu. Jejich předností je, ţe nezabírají 

ţádnou podlahovou plochu, kterou je moţno vyuţít pro výrobní operace. 

Dopravu poděsným dopravníkem je moţné vyuţít s technologickými úkony jako je 

sušení, máčení, odmašťování, stříkání, pokovování, ohřívání nebo chlazení. 

Rychlost dopravníku můţe být buď konstantní nebo měnitelná ve stupních, popř. 

měnitelná plynule. Pohyb můţe být vystřídán přestávkami, kdy je dopravník v klidu 

(taktovaný chod). 

Poděsné dopravníky mají dva základní systémy  - jednodrátový a dvoudrátový. 

Jednodrátový systém má vozíky spojeny taţným řetězem, u dvoudrátového systému 

pojíţdí závěsy taţného řetězu po dráze a posouvají vozík s materiálem po druhé dráze.  

Nosnost vozíků bývá od několika kilogramů aţ do několika set kilogramů, rychlost od 

0,05 do 0,35 m.s 1 . 

 

Konstrukční prvky 

a) Řetěz – pro rovinné okruhy poděsného dopravníku lze prakticky pouţít všechny 

druhy jiţ popsaných řetězů, nutné ale je, aby byl prostorově ohebný. Této podmínce 
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nejlépe vyhovuje svařovaný řetěz, ale jeho hmotnost je pro dané zatíţení příliš velká. 

Proto se u takových dopravníků nejvíce uplatňuje ručně rozebíratelný řetěz. 

b) Vozíky – se skládají z běhounu, k němuţ je vhodně připojen taţný řetěz a závěs 

nesoucí dopravovaný předmět. Pojíţděcí kola jsou uloţena na valivých loţiskách. 

 

Obr.9   Základní průřezy jízdních drah 

 

 

Obr. 10   Vozík se závěsem řetězu 

 

c) Vedení taţného orgánu – jeho úkolem je co nejpřesněji sledovat tvar jízdní dráhy, 

v opačném případě by mohlo docházet k neţádoucímu příčení vozíku. 

d) Jízdní dráha - podélný tvar dráhy musí být sloţen z přímých částí a z kruhových 

oblouků plynule na sebe navazujících. Nedoporučuje se, aby jedno zakřivení přecházelo 

v druhé zakřivení, mezi nimi musí být rovný úsek, jehoţ délka je nejméně rovna 

vzdálenosti vozíků. Jízdní dráha bývá upevněna k vazníkům střešní konstrukce. 

e) Napínací a hnací stanice – napínací síla řetězu je vyvozena závaţím. 

 

  Má-li mít dopravník dvě různé pracovní rychlosti, je moţné pouţít asynchronního 

motoru s přepínačem pólů.  

Má-li být rychlost plynule měněna v širokých mezích, pouţije se speciální elektronické 

regulace. Jedná se v podstatě o derivační motor s cizím buzením. 
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2  PŘEVODOVKA, ELEKTROMOTOR A ŘETĚZ DOPRAVNÍKU 

Převodovka dopravníku: TOS ZNOJMO 

-  šneková převodovka 

-  Typ: MRP 180 

      -  Výstupní otáčky  n2 = 6 ot/min
 

-  Výstupní moment  M = 2846 Nm 

-  Převodový poměr  i = 240  

 

Obr.11 – Převodovka MRP 180 

 

Elektromotor dopravníku: SIEMENS  

 -  Typ: 1LE1002 – 1AB5 

      -  4 pólový  

      -  Výkon Pm = 3 kW 

 -  Otáčky n1 = 1425 ot/min
 

 

Obr.12 – Motor SIEMENS 1LE1002 - 1AB5 
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Tažné elementy dopravníku: řetez 

 -  Výrobce: Řetězy Vamberk 

 -  Typ: MC 56 i  ISO 1977 

 -  Rozteč jednotlivých čepů = 200 mm 

 -  Unášeč ve tvaru L 40 x 40 x 4 mm 

      -  Rozteč děr v unášeči je dán přímo z výroby 50 mm, jelikoţ výrobce na poţadavek  

         zákazníka vyrobí unášeč s jakoukoli roztečí děr. 

 -  Maximální síla při jeho přetíţení = 56 kN 

 

 Napínání řetězu dopravníku je řešeno pomocí napínacího šroubu, vedením a 

aretačními šrouby. Maximální délka napínání je 300 mm, coţ představuje 3 % délky 

dopravníku.   

 

 

 

Obr.13 – Část řetězu MC 56 

 

 

 



-  25 - 

 

3  FUNKČNÍ  VÝPOČET 

 

3.1  Stanovení šířky pásu: 

 Volím šířku pásu 500 mm 

 

3.2 Výpočet rychlosti článkového pásu 

Vk = 7994432 mm
3 

 = 0,00799432 m
3
  →  dle Invertoru     

 

mmat = 9,033
  
 → dle Invertoru    

 

                Q   ·  tun 

VP  =   ——————  

                3,6 ·  mmat 

 

  

               20   ·  0,2 

VP  =   ——————  

              3,6 ·  9,033 

 

 

VP  =  0,123 m/s  = 0,13 m/s 

 

3.3 Výpočet řetězových kol 

 Řetězová kola volím stejná, jak kolo hnané, tak i kolo hnací. Počet zubů = 6. 

3.3.1  Výpočet průměru řetězového kola 

                     t 

D1  =   ———————  

                        180 

              sin  (  —— )  
                          z 

 

                     0,2 

D1  =   ———————  

                        180 

              sin  (  —— )  
                          6 

 

D1  =  0,4 m  =  400 mm 
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3.3.2 Výpočet otáček řetězového kola 

                 VP 

n  =   ——————  

               π ·  D1 

 

                 0,13 

n  =   ——————  

               π ·  0,4 

 

n = 6,207 ot · min
-1 

 

3.3.3 Výpočet odporů proti pohybu 

3.3.3.1 odpor třením pásu způsobený důsledkem vlastní hmotnosti  

Pro obě větve má toto tření stejnou velikost. 

F1 = μ1 ·q2 · g ·L ·cos α   

F1 = 0,0458 ·88,35 · 9,81 ·10 ·cos 30° 

F1 = 61,23 N 

            mč 

q2  =  ———   

             pŘ 

 

          17,67 

q1  =  ———  

            0,2 
 

q1  = 88,35  kg · min
-1

 

 

L – dáno 10 m 

 

3.3.3.2 odpor k překonání dopravní výšky 

 

            mmat 

q1  =  ———   

             tun 

 

          9,033 

q1  =  ———  

            0,2 
 

q1  = 45,165 kg · min
-1

 

 

F2 = q1 ·g · H                                                                                

F2 = 45,165 · 9,81 ·  5                                                                                                                                                                                                                                                                   

F2 = 2215,343 N 
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3.3.3.3 odpor způsobený třením pásu 

               e + fčp1 ·rčp · k1 

μ1  =   ————————  

                       Rkl 

 

           1 + 0,03 · 12,5 · 1 

μ1  =   ————————  

                       30 

 

μ1  =   0,0458 

 

Úhel sklonu od vodorovné roviny  α  =  30°   

F3 = μ1 ·q1 · g ·L ·cos α      

F3 = 0,0458 ·45,165 · 9,81 ·10 ·cos 30° 

F3 = 31,30 

 

3.3.3.4 odpor způsobený změnou sklonu dopravníku 

F4 = 0 N 

U dané konstrukce není moţná změna sklonu, proto tento vliv je nulový. 

 

3.3.3.5 odpor napínání řetězové kladky 

F5 = 0 N 

Tento odpor je nulový, jelikoţ napínání řetězu je řešeno  napínacími šrouby. 

 

3.3.3.6  odpor bočního vedení dopravníku, které zabraňuje padání materiálu z pásu 

F6 = 0 N 

Tento vliv je nulový, jelikoţ u tohoto konstrukčního řešení není potřeba bočního vedení, 

poněvadţ boční vedení je řešeno přímo na článcích dopravníku. 

 

3.3.3.7 odpor shazovače 

F7 = 0 N 

Tento odpor je nulový, jelikoţ shazovač není pouţit. 

 

3.3.3.8 odpor hnací řetězové kladky  

                        dčp                       dčř 

F8 =  ( fč3 ·   ———   +  f1  ·  ———  )  ·  ( T1 + T2 )       
                        D1                       D1        
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                          0,06                        0,0155 

F8 =  ( 0,03 ·   ———   +  0,15  ·  ————  )  ·  ( 7578,6 + 4500 )       
                          0,04                          0,04        

                                                                                
F8 =  1245,6 N                
 

3.4 Stanovení tahů 

 

Obr.14 – Označení jednotlivých míst pásu 

 

3.4.1 Výpočet tahů v jednotlivých částech pásu 

Obr.17 

 - Bod 2: volím T2 = Tmin = 4500 N 

 - Bod 3: volím T3 = T2 + μ1 ·q2 · g · lvLdd  - q2 ·g · H 

T3 = 4500 + 0,0458 ·88,35 · 9,81 · 8,66  - 88,35 ·9,81 · 5 

 - Bod 4:  

T4 = T3 = 510,195 N 

 - Bod 1: 

T1 = T4 + (q1 + q2) · (H + μ1 · lvdd) ·g 

T1 = 510,195 + (45,165 + 88,35) · (5 + 0,0458 · 8,66) ·9,81 

T1 = 7578,6 N  

 

3.4.2 Výpočet potřebné napínací síly 

Z = T3 + T4  

Z = 510,195 + 510,195 

Z = 1020,39 N 
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3.5 Stanovení výkonu pro hnací elektromotor 

3.5.1 Výpočet hnací síly řetězového kola 

F = T1 -  T2 

F = 7578,6 – 4500 

F = 3078,6 N 

 

3.5.2 Výpočet výkonu motoru, který musí překonat pasivní odpory na řetězové 

kladce 

         F + F8 

P  =  ———  · VP 

             η 

 

          3078,6  + 1245,6 

P  =  ————————  · 0,13 

                    0,25 

 

P  =  2248,58 W   => volím 3 kW elektromotor 

 

 

3.5.3 Pevnostní kontrola tažných orgánů 

3.5.3.1 Výpočet maximální síly v řetězech 

                                                                                                      180° 

Tmax-Ř = Tstat  +  Tdyn  = T1 + 3 · ( q1 + c · q2 ) · L · RK · ω
2
· sin ———   

                                                                                                        z 

                                                                            0,4                         180° 

Tmax-Ř = 7578,6 + 3 ( 45,165 + 2 · 88,35 ) 10  ·  ——   · 0,64 · sin ——     

                                                                             2                              6 

Tmax-Ř = 7039,87 N 

 

 

3.5.3.2  Kontrola maximální síly v řetězech 

                Fdov 

Tmax   ≤  ———                                                                        kp  volím 7        

                  kp 

 

                    56000 

7039,87  ≤  ——— 

                        7 

                                           

7039,87  ≤  8000      =>   Vyhovuje 
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3.5.4 Rychlost a zrychlení dopravního pásu 

3.5.4.1 Rychlost pro obecnou polohu φ 

vx = vp · cos φ  = RK ·  ω · cos ωo 

vx = 0,13 · cos φ            

 

Minimální rychlost pásu: 

vp-min = vp · cos φ   

vp-min = 0,13 · cos 30°   

vp-min = 0,12 m/s 

 

3.5.4.2 Zrychlení řetězu pásu pro obecnou polohu 

           dvx 

ax = ——— =   - RK · ω
2
· sin ω  

            dt 

 

 - Maximální zrychlení řetězu pásu 

Maximální zrychlení nastává tehdy, kdy hodnota „sin ωt― má nevětší hotnotu, tedy při 

minimální rychlosti  ( viz obr. 18 ). 

                                                                    180°  

ax max =   - RK · ω
2
· sin α = - RK · ω

2
· sin ——— 

                                                                      z 

                                            180° 

ax max =   - 0,2 · 0,64
2
· sin ——— 

                                              6 

 

ax max =   - 0,08 m·s
-2 

 

3.6 Vliv vlhkosti 

 Při zvýšených vlhkostech můţe nastat koroze článkového pásu, pokud bude pouţit 

materiál 11 460, který není  korozivzdorný. Nátěr by neřešil dostatečně ochranu proti 

korozi z důvodu mechanického poškození nátěru sutí přepravovaného materiálu, tak jsou 

dvě moţnosti řešení této situace: 

a) dopravník nebude vystaven zvýšeným vlhkostem 

b) článkový pás bude vyroben z nerezové oceli 17 251 

O konkrétním řešení rozhodne přímo zákazník na základě daného umístění dopravníku a 

jeho nasazení pro provoz. Mimo článkový pás budou všechny konstrukční prvky 

opatřeny nátěrem proti korozi.  
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4 PEVNOSTNÍ VÝPOČTY 

4.1 Kontrola napínání závitové tyče 

dzvt = 21,835 mm      vnitřní průměr závitu   M24 x 2 

Materiál: 11500                             Rn                 Re min                   tvrdost (HB) 

                                                 470 – 610              295                         max 268 

 

4.1.1 Kontrola napínací závitové tyče M24 x 2 na vzpěr 

Štíhlost závitové tyče: 

               lzvt                                               λ   >   60   =>  vzpěr                          lZVT   -   300 

 λ  =  —————   

               ivzp                                                   λ   <   60   =>  tlak                    3% délky    

 

ivzp  =   =    =    =  

ivzp  =  5 · 45875· 10
-3 

m
 

ivzp  =  0,00546 m 

 

              300 

 λ =  —————   

          0,00546 

 

λ =  54,9  <  60    =>  tlak                     

 

4.1.2 Kontrola napínací tyče M24 x 2 na tlak 

 

Obr.15 – Výsledné vnitřní účinky napínací závitové tyče 

 



-  32 - 

 

 

4.1.2.1 Statický odpor: 

Napínací síla:  Z = 1020,39 N 

Σ F = 0 :                    FZT  -  F MZT  =   0      =>      FZT  =  F MZT  = 1020,39 N  

           

                  FZT                                FZT · 4                1020,39 · 4 

σzvt  =  —————   =   —————  =   ———————  =  2725021,4 Pa 

                  Sš                                 π · dzvt
2
             π · 0,0021835

2 

 

σzvt  =  2,725 MPa 

 

Dovolené napětí dle literatury [2] pro materiál 11500:  σzvt-dov =55 MPa 

 

4.1.2.2 Bezpečnost: 

 

               σzvt-dov 

kZVT  =  —————                              

                σzvt 

kZVT  =  20,18   =>  Vyhovuje 

 

 

4.1.3 Utahovací moment napínacího šroubu 

4.1.3.1 Třecí úhel 

 

fZ = 0,1  -  0,17 …  dle literatury [2] 

αZM = 60° …  dle literatury [2] 

 

                        fZ                                                         fZ                                                   
tg φZ   =   —————         =>       φZ  =   arctg ( —————— )            

                  cos (αZM /2 )                                        cos (αZM /2 )   

                            0,1                                                                                                        

φZ  =   arctg ( —————— )            
                        cos (60/2 )                                         

φZ  =   6,58° 
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4.1.3.2  Uhel stoupání 

 

Obr.16 – Úhel stoupání závitu 

 

                          P                                                    P  
tg αZT   =   —————         =>       αZT  =   arctg ———            

                   π · d2ZVT                                            π · d2ZVT                                                                        

 

                           0,03  
αZT  =   arctg ——————            
                     π · 0,021835                                             

αZT  =   15,666° 

 

 

4.1.3.3 Optimální utahovací síla na středním ø závitu 

 

Fopt-utah =  Z  · tg ( α + φz )   

Fopt-utah =  1020,39 · tg ( 15,666 + 6,58 )   

Fopt-utah =  438,31 N 

  

 

4.1.3.4 Optimální utahovací moment 

                                        d2ZVT 

Mopt-utah  = Fopt-utah   ·   —————                              

                                           2 

                                     0,021835 

Mopt-utah  = 438,31   ·   —————                              

                                           2 

Mopt-utah  =  4,785 Nm 
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4.1.3.5  Maximálně možný  utahovací moment pro napínací šroub M24 x 2 

 

                    Zmax 

σzvt-dov  =  —————         =>       Zmax  =    σzvt-dov   · Sš               

                      Sš 

                              π · dzvt
2 

Zmax  =   55 · 10
6
 ·  ——— 

                                  4 

 

                               π · 0,021835
2 

Zmax  =   55 · 10
6
 ·  —————— 

                                        4 

 

Zmax  =   20594,87 N 

 

 

4.1.3.6 Maximální utahovací síla působící na středním ø závitu 

 

Fmax-utah =  Zmax  · tg ( αzt + φz )   

Fmax-utah =  20594,87 · tg ( 15,666 + 6,58 )   

Fmax-utah =  8423,55 N 

 

 Utahovací moment napínacího šroubu: 

dzvt = 21,835 mm       αZM  =  60°  …  dle literatury [2] 

 

  

4.1.3.7 Maximální možný utahovací moment 

 

                                           d2ZVT 

Mmax-utah  = Fmax-utah   ·   —————                              

                                             2 

                                        0,021835 

Mmax-utah  = 8423,55   ·   —————                              

                                               2 

Mmax-utah  =  91,969 Nm 
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4.2 Hnací hřídel 

4.2.1 Celková síla působící na hnanou hřídel 

 

 

obr. 17 - Znázornění sil působících na hnanou hřídel 

 

4.2.1.1 Síla působící na hnanou hřídel 

Hmotnost kola vypočtená dle Investoru 2014  mŘK  = 24,81 kg 

GŘK  =  mŘK  · g 

GŘK  =  24,81· 9,81 

GŘK  = 243,3861 N 

 

T3 + T4  =   2 · 510 = 1020 N                                                               

=> průmět ( dle obr. 19 ) Fhřídel-hnaná  =  883,651 N 
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Obr. 18 – Schéma hnané hřídele 

- kde platí: 

l1 = 134 mm                                       d1 = 60 mm 

l2 = 444 mm                                       d2 = 70 mm 

l3 = 578 mm                                       d3 = d – t = 60 -6,8 = 53,2 mm 

 

4.2.2 Síla působící v jednom kole 

               Fhřídel-hnaná 

FŘK2  =  —————   

                      2 

 

                  883,7 

FŘK2  =  —————  

                      2 

 

FŘK2  =  441,85 N 

FŘKl  =  FŘK2   

 

4.2.3 Výsledné účinky na hnané hřídeli  

 

Obr.19 – výsledné vnitřní účinky hnané hřídele 
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4.2.3.1 Výpočet velikosti reakčních sil 

 

Σ F = 0                     Flo1 + F lo2  - F ŘK1  - F ŘK1 = 0 

Σ Mo-loţ1 = 0             FŘK1  · l· l1    + F ŘK2 · l2  - F lo1 · l3  = 0 

 

               FŘK1  · l1  + FŘK2 · l2 

Flo2  =  —————————   

                            l3   

              441,85  · 134 + 441,85 · 444 

Flo2  =  ———————————   

                              578 

Flo2  =  441,85 N 

 

Flo1  =  FŘK1  +  FŘK2  -  Flo2   

Flo1  =  441,85 + 441,85 – 441,85 

Flo1  =  441,85 N 

 

4.2.4 Maximální ohybový moment na ose hřídele 

 

 Dle obrázku výsledných vnitřních účinků bylo zjištěno, ţe maximální ohybový 

moment se nachází mezi působišti sil FŘK1 a FŘK2 . Výpočet maximálního ohybového 

momentu zhotovím v bodě F ŘK1 . 

MoŘKl   = Momax = Flo1   · l1  = FŘK2 · ( l2 - l1)  - Flo2 · ( l3 - l1)  

MoŘK1   = 441,85 · 0,134 

MoŘK1   = 59,208 Nm 

 

4.2.5 Modul průřezu v ohybu pro kruhový průřez 

 

Do vztahu dosadím nejmenší průřezový průměr d3 . 

                π · d3
3

 

 Wo =  —————   

                   32 

 

            π · 0,0532
3

 

 Wo =  —————   

                   32 

Wo =  1,478 · 10
-5  

m
3 
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4.2.6 Maximální ohyb napětí na ose hřídele a bezpečnostní hledisko 

4.2.6.1 Výpočet maximálního napětí na ose hřídele 

                   MoŘK1 

σoh-ŘK  =  —————   

                      Wo 

 

                    59,208 

σoh-ŘK  =  —————   

                1,478 · 10
-5 

 

σoh-ŘK  = 40059539,9 Pa = 4,006 MPa 

 

4.2.6.2 Bezpečnostní hledisko 

Materiál: 11700 

             σoh-dov 

koh  =  —————                             σoh-dov  = míjivý = 90   

             σoh-ŘK 

 

                90 

koh  =  —————   

             4,006 

 

koh  = 22,466  
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5 MKP ANALÝZA    

 

     Analyzovaným prvkem je hnaná hřídel článkového dopravníku k přepravě 

recyklovaného asfaltu. Při analýze vycházím z předběţného návrhu rozměrů hřídele. 

Výpočtem jsem zjistil sílu působící na hřídel  FŘK1 a FŘK2. Tyto síly pouţiji při pevnostní 

analýze hnané hřídele vytvořenou v programu Autodesk Inventor 2014. 

 

Vypočítané hodnoty: 

FŘK1 = 441,85 N 

FŘK2= 441,85 N 

 

 

Model hnací hřídele s řetězovými koly 

 

 

 

 

Obr. 20. Model hnací hřídele 
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5.1 Síť  

Nastavení sítě je na 0,1 x délka komponenty. Vytvořená síť je na obr.21. 

 
 

Obr. 21 Zobrazení sítě 

 

5.2 Zatížení 

Zatíţení je patrné na obr. 22, kde je vidět zatěţovaní na nejmenším průměru hřídele 

kolech FŘK1 a FŘK2 a gravitační síly.  

 

 
Obr.22 Zatíţení působící na hnanou hřídel 
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5.3 Náhrada ložisek a uložení 

      K vytvoření simulace bylo nutno vymodelovat náhradu za uloţení v loţiskách.  

 
Obr.23 náhrada uloţení hřídele 

  

 

5.4 Dotyky a vazby 

      Dotyky jsou pouze dva a to mezi hřídelí a uloţením a tyto dotyky jsou určeny jako 

vázané. Jako pevnou vazbu jsem určil jedno uloţení a jako ideální vazbu jsem určil druhé 

uloţení.  

 

5.5 Materiál 

       Materiál všech komponentů nastaven jako ocel. Vlastnosti materiálu zobrazeny na  

obr.24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24 Vlastnosti materiálu 
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5.6 Rozbor výsledků 

 

Obr.25 Výsledné napětí  

 

Na obr. 25 je znázorněné výsledné napětí na hnané hřídeli zatíţené silou G, FŘK1 a FŘK2. 

Jako maximální napětí dle Von Misese je hodnota 2,989 MPa.  

 

5.6.1 Výsledek posunutí 

 

 
Obr.26 Výsledné posunutí 

 

 

Výsledné posunutí můţeme určit aţ analýzou. Reálné maximální posunutí je 0,00601 

mm. 
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5.7 Závěr MKP analýzy 

 

     Jedním z cílů MKP analýzy bylo zjistit napětí na hnané hřídeli, ale hlavním cílem 

bylo potvrzení správnosti výpočtů analytického řešení. Výsledky jsou velmi uspokojivé a 

příliš se neliší. MKP analýza měla o 1MPa menší napětí neţ analytická metoda. 
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6   ZÁVĚR 

 

 

     Výsledkem této bakalářské práce je konstrukční návrh pásového dopravníku pro 

dopravu asfaltového recyklátu. Ze zadaných vstupních hodnot, jako je maximální osová 

vzdálenost přesypů, výškový rozdíl, přepravní výkon, hmotnost recyklátu byly 

provedeny funkční výpočty. Na základě těchto výpočtů jsem dospěl k rozměrům 

pásového dopravníku a potřebným parametrům převodovky a elektromotoru. Byly 

provedeny i kontrolní výpočty, u nichţ je vysoká bezpečnost. Celkový konstrukční návrh 

dopravníku vychází ze svařované konstrukce rámu, jeţ je tvořen ze čtyřhranných trubek, 

„U― profilů a plechů. Napínání pásu je voleno pomocí napínacího šroubu s maticí. Pro 

potvrzení výsledků výpočtu hnané hřídele byla pouţita  MKP analýza, která správnost 

tohoto řešení potvrzuje. Tato bakalářská práce je doplněna 10 výkresy, které jsou 

přílohou. 
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