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Seznam použitého značení: 

Výpočet síly pneumatického válce: 

d1 rameno působení síly Fo mm 

d2 rameno působení gravitační síly mm 

dv průměr pneumatického válce mm 

Fo síla působící na osu pružiny N 

FG gravitační síla N 

Fp provozní síla N 

FPV síla pneumatického válce N 

FZP(teoretická) teoretická zpětná síla N 

FZP reálná zpětná síla N 

g tíhové zrychlení m.s
-2

 

    rameno působení síly Fpx mm 

    rameno působení síly Fpx mm 

   rameno působení síly FPV mm 

mp hmotnost pružiny kg 

  úhel sklonu provozní síly [°] 

Výpočet pásového dopravníku: 

F síla k přesunutí pružiny N 

F0 síla potřebná k posuvu nezatíženého dopravníku N 

F1 síla potřebná k posuvu zatíženého dopravníku N 

fp koeficient tření mezi ocel. plechem a pásem - 

Fcelk celková síla k přesunutí pružiny  N 

Fn náběžná síla N 

     
                          

Fo odbíhající síla N 

Fz nabíhací síla N 

      
                          

g tíhové zrychlení m.s
-2

 

                            - 
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l osová délka dopravníku mm 

L´ vzdálenost poháněcí jednotky od napínání mm 

mdp hmotnost dopravního pásu o délce 1m [kg.m
-1

] kg.m
-1

 

mp hmotnost pružiny kg 

s počet pružin  ks 

Volba potřebného elektromotoru: 

FV výsledná síla při tažení pásu N 

Ne počet elektromotorů  

Ppř Příkon elektromotoru W 

Pv minimální výkon elektromotoru W 

v rychlost pohybu pásu m.s
-1

 

                            - 

Volba převodovky: 

Db průměr bubnu m 

                                

                    - 

   
                                         

n2 otáčky na hřídeli poháněcího bubnu ot.min
-1

 

v2 rychlost dopravníku m.s
-1

 

   
 Dovolené napětí v krutu MPa 

Volba hřídele: 

b šířka drážky mm 

dh průměr hřídele mm 

                               N 

h výška pera mm 

                mm 

t hloubka drážky mm 

t1 část pera v náboji mm 

   
 měrný dovolený tlak Mpa 

Ekonomické zhodnocení 

          Předběžné nacenění práce  Kč 
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       Cena za jeden kg váhy kostry Kč.kg
-1

 

        Hmotnost kostry kg 

              Cena profilů ČSN EN 10219 - 2 Kč 

              Plocha pro nástřik laku m
2
 

                Cena 1m
2
 nástřiku laku Kč.kg

-1
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Úvod 

Třídič pružin je stroj, který je zkonstruováno pro firmu, specializující se na výrobu 

pružin. Je určený pro třídění až 5 druhů pružin a ke zrychlení celého procesu výroby bez 

náročné pomoci obsluhy. Po průzkumu jsem zjistil, že tento typ třídiče se na trhu 

nevyskytuje a proto budu směřovat obsah rešerše k sortimentu výroby dané firmy a jeho 

možnostem třídění. 

V následujících kapitolách bude popsán stav třídiče a jeho vliv na proces výroby. 

Následně budou rozebrány hlavní funkční prvky, mezi které patří návrh ovládání pomocí 

pneumatického válce a návrh s volbou pásového dopravníku se všemi přídavnými 

komponenty. 

 Nebudou zde opomenuty požadavky kladené na výrobní stroj, které musí splňovat 

především bezpečnost, dobré funkční, technologické a konstrukční vlastnosti. 

 V první části bakalářské práce budou popsány výpočet a volba vhodného 

pneumatického válce. U volby komponentů jsem především upřednostňoval firmu VSK, 

která má dlouholeté zkušenosti s prodejem pneumatické a automatizační techniky. 

 V druhé části bude popsán vypočet pásového dopravníku, který bude klouzat po 

ocelovém plechu. Bude zde popsána volba pásu, namáhání pásnu, statická bezpečnost pásu 

a síla, kterou musí být pás napínán. Nebude zde také opomenut potřebný výkon 

elektromotoru a jeho volba. Další část této kapitoly bude zahrnovat výpočet potřebného 

převodového poměru a volba převodovky. 

 Třetí část bude obsažen návrh hřídele hnacího bubnu. Bude zde popsán výpočet 

potřebného průměru hřídele a následná potřebná délka drážky pro pero, pro bezpečný 

přenos kroutícího momentu. Navržená hřídel bude zkontrolována metodou konečných 

prvku (MKP) pomocí programu Inventor Professional 2015. 

 V poslední části práce bude zhodnocena produktivita stroje a jeho celková cena. 
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1. Rešerše a analýza dané problematiky 

1.1. Rozdělení typů pružin a jejich třídění 

 

Typ tříděné pružiny 

Šroubové pružiny:  

 

Obrázek 1 – šroubové pružiny 

 

Trapézové listové pružiny: 

 

Obrázek 2 – trapézové listové pružiny 
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Parabolické pružiny: 

 

 

Obrázek 3 – parabolická pružina 

 

Dle pracovního prostředí 

- Velmi znečištěné 

- Znečištěné 

- Čisté 

 

Při návrhu musí být brán ohled na tyto faktory, protože mohou ovlivnit funkci stroje a 

jeho jednotlivých součásti. Jelikož se jedná o výrobní halu, můžeme předpokládat, že se 

bude jednat o prostředí znečištěné či velmi znečištěné.  

 

Dle typu přepravy pružiny:  

- Pomocí manipulačního zařízení 

- Pomocí pásového dopravníku 

- Pomocí skluzu 

 

K přepravě pružin ve výrobě se využívají různé technické prvky. Jako jsou skluzy, 

dopravníky a manipulační paže. Výběr vhodné přepravy převážně ovlivní druh pružiny, 

počet kusů, který je potřeba přetřídit za určitý čas a množství finančních prostředků, které 

jsou na daný konstrukční návrh uvolněny. 
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Dle parametrů pružiny 

- Rozměrů 

- Hmotnosti 

- Tuhosti 

- Počtu závitů 

- Kolmosti 

Parametry pružiny velmi úzce souvisí s jejími vlastnostmi. Na každý typ pružiny jsou 

kladeny jiné nároky a určeny jiné tolerance přesností. 

 

Pohonu třídícího procesu 

- Pneumatický 

- Hydraulický 

- Elektrický 

 

U hydraulického pohonu je nutno mít neustálý přívod tlakového média (kapaliny) 

dostatečně výkonným čerpadlem. Obdobně je tomu i u pneumatického pohonu zde je 

vzduch dodáván kompresorem. Elektrický pohon je velmi výhodný díky svému výkonu, 

dostupnosti na trhu a pracovního media (elektřiny). 

 

 Pohony využitelné z teoretického hlediska 

- Spalovací 

- Manuální 

 

Z teoretického hlediska můžeme využít i tyto pohony, ale z ekonomického hlediska 

jsou velmi neefektivní. U spalovacího pohonu jsou vysoké náklady na provoz a údržbu 

a poměrně vysoká pořizovací cena. Ruční pohon nemůžeme využít z důvodu ergonomie. 
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2. Popis technického stavu třídiče 

Dle doby funkčnosti a vizuálnímu zhodnocení je třídič na konci své životnosti. Celá 

kostra třídiče je několikrát převařovaná a i přesto není ve spojích dostatečně pevná. Motor i 

převodovka jsou stále funkční, ale jde o velmi starý typ Scheibenbremse, který svými 

funkčními parametry nemůže konkurovat novějším typům jak výkonem, tak spotřebou 

energie. Nosná část pásového dopravníku je nepoškozená. K účinnému přepravení pružin 

byl vyroben na zakázku atypický dopravní pás, který není podepřen dopravními válečky, 

ale klouže po desce. Je to z toho důvodu, že tvar pružiny využití dopravních válečku 

neumožňuje. Pružiny se třídí do přihrádek pomocí hrabla ovládaného hydraulickým 

válcem. V této bakalářské práci bude využito ovládání pneumatické z důvodu možného 

připojení na centrální rozvod stlačeného vzduchu po celé výrobní hale a z důvodu působení 

pneumatiky jako přirozeného tlumiče rázů. 

 

 

Obrázek 4 - Sestava třídiče pružin 
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3. Požadavky 

Bezpečnostní: 

- Bezpečnost obsluhy 

- Nebezpečné části stroje musí být zakrytovány (spojení převodovky s bubnem, 

napínání pásového dopravníku) 

- Umožnit vypnutí celého stroje nouzovým vypínačem 

 

Technologické: 

- Zachovat rozměry kostry třídiče 

- Minimální náklady na cenu rekonstrukce 

- Zachování rychlosti třízení a jeho principu 

- Co nejjednodušší údržba 

- Stroj bude umístněný ve výrobní hale kde je stálá teplota mezi 20 C° - 30C° 

- Zachovat princip technologie celého procesu třídění (třídění hrably, pásovým 

dopravníkem 

 

Funkční: 

-  Počet různých kusů: 5 

- Rychlost pásového dopravníku 

 

Konstrukční: 

- Jednoduché zpracování 

- Účinnosti 

- Spolehlivost 

- Nenáročná údržba 

- Snadná montáž 

- Dlouhá životnost 
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4. Model transformačního procesu 

 

Tabulka 1 model transformačního procesu 

4.1. Technologie 

Technologický proces celého třídění začíná u měřícího zařízení ke kterému 

je dopravena pružina. Jakmile je pružina umístěna ve správné poloze tak ji automatická 

zkoušečka dvakrát stlačí. Tím se změří její délka při stlačení. Zkoušečka naměřený 

parametr vyhodnotí a pošle tuto informaci do řídicího systému, ten pomocí vloženého 

programu vyhodnotí, do které přihrádky se má pružina roztřídit. Po tomto procesu pružina 

dopadne z měřícího zařízení na dopravník třídiče, který ho přesune ke správné ohrádce. 

Dopravení vypadá tak, že pružina popojede jeden metr a čeká na naložení pružiny další. 

Jakmile se pružina dopraví, na své místo dá řídicí systém signál, který sepne pneumatické 

válce. Válce zajistí pohyb hradel a ty shodí pružinu do přihrádky. K pneumatickým válcům 

jsou přimontovány snímače polohy, které zajistí, že jakmile válec dosáhne své koncové 

polohy, vrátí se do původního stavu. O další manipulaci přetříděné pružiny se stará 

obsluha, která zajistí přemístění pružiny do kovových palet. Tuto činnost musí dělat 

obsluha kvůli uspořádání pružina na paletě. Jakmile jsou pružiny uspořádány, začíná 

transport k dalšímu technologickému procesu.  



VŠB - TOU  

Návrh třídiče Jakub Matuška 

 

20 

 

 

5. Konstrukce třídiče a jeho hlavní součástí 

5.1. Kostra třídiče pružin 

 

Obrázek 5 - Kostra třídiče pružin 

Nosná konstrukce celého třídiče bude svařovaná ze čtvercových profilů ČSN EN 

10219-2 od firmy Ferona. Napínací ložisková tělesa a ložisková tělesa pro hnací buben 

budou na konstrukci montovány až po zhotovení celé kostry. Materiál čtvercových profilů 

je 11 375. Tato ocel má zaručenou svařitelnost a je vhodná pro konstrukce, které jsou 

namáhány staticky a mírně dynamicky. 

5.2. Hrablo pro shrnutí pružin 

 

Obrázek 6 - Hrablo pro shrnutí pružin 
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Hrablo pro shrnování pružin bude tvořeno z pěti komponentů. Dvou ramen, hřídele, 

ohýbaného plechu a čepu pro uchycení pneumatického válce. Celá konstrukce bude 

svařovaná. Hřídel je uložena v ložiskových tělesech s upínacími kroužky, aby byla celá 

konstrukce zajištěna proti axiálnímu posuvu. Na jedno z ramen se přivaří čep, který bude 

zajišťovat bezpečné upnutí pneumatického válce. 

5.3. Ložisková jednotka se štítem 

 

Obrázek 7 - Ložisková jednotka se štítem 
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6. Výpočet síly k převalení pružiny přes zvýšený kraj 

pásového dopravníku 

Pokud chceme zajistit, aby pružina překonala zvýšený okraj dopravníku a spadla do 

přihrádky, musí moment, kterým působíme na osu silou Fo být větší, než moment 

způsobený tíhou FG samotné pružiny, která působí na stejnou osu.  

Vypočet minimální síly, kterou je třeba působit ve vodorovném směru na osu válce, 

určíme ze vztahu (1). Jako vstupní hodnotu máme poloměr pružiny, který má hodnotu 100 

mm a výšku překážky (zvýšené hrany dopravníku) 15 mm. 

6.1. Vypočet minimální síly 

Fo D1   F  D2 

(1) 

 

Obrázek 8 - Schéma působení sil na převalení pružiny 
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Průměr d2 vypočítáme pomocí Pythagorovi věty.  

   (   )    
  

(2) 

r … poloměr pružiny [mm] 

h … výška překážky [mm] 

d2 … rameno působení tíhové síly [mm] 

 

Ze vztahu (2) si dále vyjádříme hodnotu d2 

   √   (   )  

   √    (      )  

                    

 

Další krok je výpočet délky ramena d1. To uděláme jednoduchým odečtením výšky 

překážky a poloměru r. 

       

(3) 

d1 … rameno působení síly Fo [N] 

 

Hodnota, která nám ovlivní velikost síly pro překulení pružiny je samotná tíha pružiny. 

Tuto hodnotu vypočteme ze vztahu (4). 

         

           

               

(4) 

g … gravitační zrychlení [m.s
-1

] 

mp … hmotnost pružiny [kg] 

 

Dále ze vztahu (1) vyjádříme sílu Fo potřebnou k překulení pružiny přes zvýšený okraj 

dopravního pásu. 
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Na obrázku 1 vidíme, že provozní síla Fp nepůsobí vodorovně na osu pružiny jak síla Fo, 

ale odchyluje se o 21°. Proto její velikost bude odlišná. Provozní síla Fp spočítáme ze 

vztahu (5). 

   
  

    
 

     

      
                

(5) 

6.2. Rozklad síly na jednotlivé složky 

 

Obrázek 9 - rozklad síly na jednotlivé složky 

Na obrázku 9 vidíme rozložení sil, které působí na celou sestavu. Ve vztahu (5) jsme 

počítali sílu Fp, která působí na shození pružiny téměř na konci hrabla. Ale síla 

pneumatického válce FPV bude zcela jiná, jelikož působí pod jiným sklonem a na jiném 
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rameni. Proto pro výpočet musíme aplikovat rovnice rovnováhy. Můžeme předpokládat, že 

reakce působící na hrablo od pružiny bude stejně velká jako vypočítaná síla Fp. Tím 

můžeme sílu Fp rozložit na jednotlivé složky Fpx, Fpy a odměřit jejich vzdálenost od 

podpory. Tím zjistíme ramena R1x, R1y, na kterých působí tyto síly momentem. Síla FPV 

působí v ose x, takže ji rozkládat nemusíme. Její vzdálenost od podpory je R2. Jako 

poslední hodnotu jsme si změřili úhel α. 

Vstupní hodnoty: 

         

           

          

         

      

 

   … provozní síla [N] 

    … Rameno působení síly Fpx [mm] 

    … Rameno působení síly Fpx [mm] 

   … Rameno působení síly FPV [mm] 

  … Úhel sklonu provozní síly [°] 

 

∑       

                  

                

                             

(6) 

∑      

              

            

                       

(7) 
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∑      

                                  

 

    
                              

  
                

(8) 

Zatížení v radiálním směru 

Zatížení, které působí na píst v radiálním směru, vypočítáme pomocí Pythagorovy věty za 

vztahu (6) a (7). 

   √   
     

  √                        

Dle vztahu (6) na ložisko působí v radiálním směru síla 504,293 N. Dovolené 

dynamické zatížení ložiska 14 000 N a statické radiální zatěžování 7 800 N. Veškeré 

zatížení ložisko vydrží. Označení ložiska je GRAE25-NPP-B. Informace o ložisku jsou 

obsaženy v internetovém zdroji [10].  
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7. Návrh pneumatického válce 

Z momentové rovnice rovnováhy jsme vypočítaly minimální sílu, kterou musí na 

hrablo vyvinout pneumatický válec. Po dosazení vypočtené síly do vztahu (6) a (7) jsme 

vypočítaly reakční síly Rax a Ray, které vznikají v ložiscích upnutých do ložiskových těles. 

Po výpočtu potřebné síly FPV musíme zvolit pneumatický válec s vyhovujícími parametry. 

Rozhodující parametr pro návrh lineárního válce je síla, kterou jsme počítaly a délka 

pohybu válce. Délku tohoto pohybu můžeme charakterizovat zdvihem válce, který je 

udáván v milimetrech a rozumí se jím délka, o kterou se vysune pístnice. Přestože lze 

vyrobit pneumatické válce po jednotlivých milimetrech, zpravidla se využívají již obecně 

zavedené zdvihy.  

 

Typickými zdvihy v praxi jsou: 

20 mm, 50 mm, 80 mm, 100 mm, 125 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 320 mm, 

350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm 

Jelikož známe minimální tlačnou sílu Fp a tlak p stlačeného vzduchu, který je rozveden 

po výrobní hale můžeme ze vztahu (9) vypočítat minimální průměr válce. Vnitřní průměr 

válce se rozumí, vnitřní průměr profilu, ve kterém se pohybuje píst. 

p = 7 Bar = 700 000 Pa – tlak ve výrobní hale 

 

FPV = 628 N 

        
  

 
 

   √
   

   
 √

     

         
                  

(9) 
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Tabulka 2 – normalizované průměry pneumatických válců  

Z tabulky 2 vyčteme normalizované průměry pístu pneumatického válce a jejich sílu 

v závislosti na velikosti tlaku působící na tento píst. Nejbližší vyšší průměr pístu je 40 mm.  

Ve výrobní hale je stlačený vzduch přivádět pod tlakem 7 Bar   700 000 Pa. Je zde také 

znázorněná síla, kterou tento píst pod tímto tlakem vyvine při vysunutí pístnice. Pro naši 

situaci je však důležitá síla zpětného pohybu pístnice. Ta bude o něco nižší kvůli zmenšení 

plochy válce, na kterou působí tlak o průměr pístnice. Výpočet této síly je uveden po volbě 

pneumatického válce ve vztahu (10). 
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7.1. Výběr pneumatického válce 

Jako typ pneumatického válce jsem si zvolil dvojčinný válec dle normy ISO 15 552 o 

průměru pístu 40 s magnetem od firmy VSK, která se specializuje na prodej 

pneumatických komponentů a jejich automatizaci. 

 

 

 

Obrázek 10 – volba pneumatického válce a jeho parametry 

Na obrázku 10 vidíme technické parametry, které jsou potřebné pro tvorbu technické 

dokumentace a výpočet síly zpětného pohybu. Veškeré tyto parametry se nacházejí 

v internetovém zdroji [1]. 
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Výpočet síly zpětného pohybu 

   (          )      
(     

 )

 
           

(             )

 
         

(10) 

Praktická síla bude jiná z důvodu tření. V praxi se snižuje o 10%. 

       (          )     (     )                        

(11) 

Minimální síla, kterou musí válec vyvinout je 628 N, takže zvolený válec těmto 

kritériím vyhovuje.  

7.2. Upnutí pneumatického válce k hrablu a kostře třídiče 

 

Obrázek 11 – upnutí pneumatického válce 
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Na spodní část těla válce je namontován držák CMX40AQUIS od firmy VSK, který je 

kompatibilní s pneumatickým válcem ISO 15 552. Držák je vsunut mezi dvě uložení čepu, 

která tvoři vidlici. Čep, který drží toto spojení dohromady je zajištěn ze dvou stran 

závlačkou proti axiálnímu posuvu. Na pístní tyč byla použita kloubová hlavice vyrobená 

dle normy ISO 8139. Čep, který spojuje hlavici a hrablo je z jedné strany přivařený 

k hrablu a ze strany druhé je otvor se závlačkou pro zajištění axiálního posuvu hlavice. 

7.3. Ovládání pneumatických válců 

Při návrhu pneumatického obvodu musíme brát v úvahu v, jaké poloze se pneumatický 

válec nachází. Důležitá je signalizace koncových poloh válce. V některých případech 

můžeme definovat, jestli válec projel určitou polohou jak v dopředném tak i zpětném 

směru. Tím můžeme regulovat přesné vysunutí válce do určité vzdálenosti. Získané signály 

můžeme dále využívat pro další řízení procesu např. aktivaci jiného pohybu. Snímače 

polohy válců, budou instalovány na tělo válce. Na třídič využiji elektromagnetické snímání 

polohy.  

7.3.1. Elektromagnetické snímání polohy 

Tento typ zjišťování polohy má od mechanického mnoho výhod. Zapotřebí je mít 

pneumatický válec, který je vybaven magnetem, dále snímačem polohy a především jeho 

úchytem, který se upevní na tělo pneumatického válce. Výhody těchto snímačů jsou, že 

nezabírají tolik prostoru, nižší cena snímače než ventilu, možnost realizace velmi složitých 

obvodů, optická signalizace LED signálkou a možnost zpracování elektrického signálu 

pomocí PLC automatů či převedení do počítače. 

Jeho princip funkce spočívá v tom, že magnet umístěný ve válci se pohybuje společně 

s pístem. Na určité místo na vnější stranu profilu se namontuje snímač polohy a připojí se 

k elektrické energii. Jakmile se píst s magnetem přiblíží k poloze snímače, magnet vybudí 

magnetické pole, které ve snímači sepne kontakt. 
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Obrázek 12 – řez pneumatickým válcem zakoupený od firmy VSK s magnetem pro 

zjišťování polohy 

7.3.2. Regulace rychlosti pohybu válce 

K regulaci pohybu válce budou vyžity jednostranně škrtící ventily úhlové, které se 

montují co nejblíže k válci, nejlépe přímo na závit víka válce. Ventil je vybaven točníkem 

a to buď ručním, nebo s drážkou pro šroubovák. Další je závitové provedení, které se tolik 

nepoužívá. V našem případě využiji úhlový škrtící ventil s drážkou pro šroubovák. 

 

Obrázek.13 – škrtící ventily od firmy VSK 

7.3.3. Ventily 

K hlavnímu přívodu stlačeného vzduchu do pneumatického rozvodu třídiče bude 

připojen dvoupolohový ventil, který může v případě ohrožení bezpečnosti uzavřít hlavní 

přívod vzduchu. Další typy ventilů spadají pod obor automatizace, proto v této bakalářské 

práci nebudou řešeny. 
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Obrázek 14 – Ventil hlavního uzávěru  
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8. Výpočet pásového dopravníku 

Pásový dopravník, který dopravuje pružiny k pneumaticky ovládaným hrablům je 

konstruován, tak že pás z PVC klouže po kluzné desce, která je tvořena z plechu. Dopravní 

válečky v tomto případě nemohou být použity kvůli spirálovitému tvaru pružiny. 

8.1. Celkový popis a rozměry pásu 

U tohoto dopravníku se využívá atypického rozměru pásu a to kvůli tomu, aby zabránil 

překulení pružiny do doby, než bude dopravena k hrablu a tam shozena do správné 

ohrádky. Pás bude vyroben u firmy  UMEX s.r.o. Materiál, z kterého bude pás zhotoven 

je PVC a kluzná plocha pásu bude potažena textilií, která zaručí minimální tření mezi 

ocelovým plechem a pásem dopravníku.  

 

 

Obrázek 15 – Rozměry pásu 

8.1.1. Technické parametry pásu 

Barva: Zelená 

Počet vložek: 3 

Pracovní zatížení na jedno % prodloužení: 18 N.m
-1

 

Vrchní strana (nosná): PVC síly 0,7 mm 

Tloušťka pásu celková: 3,7 mm 

Hmotnost na 1 m pásu: 1,76 kg.m
-1

 

Použití v teplotním rozmezí: -10 C° - 90 C° 
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Hmotnost jednoho metru pásu kg.m
-1

 je vyhodnocena pomocí programu Inventor 

Professional 2015. Ostatní parametry jsou získány z přílohy 5, internetového zdroje [7]. 

8.2. Tažná síla pásového dopravníku FV 

 

Obrázek 16 – schéma tažných sil v pásovém dopravníku 

Základní vzorec pro výpočet síly působící na pás 

        

              

             

(12) 

                                     

                               

               

F … síla k přesunutí pružiny  [N] 

F0 … síla potřebná k posuvu nezatíženého dopravníku [N] 

F1 … síla potřebná k posuvu zatíženého dopravníku [N] 

g … tíhové zrychlení [m.s
-2

] 

mdp … hmotnost dopravního pásu o délce 1m [kg.m
-1

] 

mp … hmotnost pružiny [kg] 

fp … koeficient tření mezi pásem a pásovým dopravníkem [-] 

l … osová délka dopravníku [m] 

s … počet kusů pružin [ks] 

 

Koeficient tření fp, mezi pásem a pásovým dopravníkem je zobrazen v příloze 3. 
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Vypočtenou síla F, kterou musí dopravník přesunout, vynásobíme měrným odporem  

w [-], který je uveden v lit. [1] str. 44 a udává poměr mezi potřebnou tažnou silou a tíhou 

částice při ustáleném vodorovném pohybu.  

 

  
  

 
 

   

       
          

(13) 

                                     

8.3. Dovolené namáhání pásu v tahu 

 

Obrázek. 17 – Schéma vnitřního namáhání dopravníkového pásu 

8.4. Přenos síly z pohonu na dopravní pás 

U výpočtu přenášených sil z pohonu na dopravní pás budeme vycházet z Eulerova 

vztahu (14), který byl použit z lit. [1] str. 48. Z tohoto vztahu vypočítáme velikost 

odbíhající síly Fo, která je tzv. garantem přenosu síly třením a její velikost zaručí 

dostatečnou napínací sílou Fz.  

Eulerův vztah pro výpočet přenášených sil 

  

  
     

(14) 
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Fn … náběžná síla [N] 

Fo … odbíhající síla [N] 

  … koeficient tření mezi poháněcím pásem a bubnem [-] 

  …                    

      … Celková síla k přesunutí pružiny  [N] 

               (      ) 

               (  
 

    
) 

(15) 

Výpočtem posledních dvou rovnic dostaneme sily Fn a Fo 

   
     

      
 

   

 (         )   
           

   
     

(  
 

    )
 

   

(  
 

          )
           

Součinitel tření mezi dopravním pásem a dopravním bubnem jsem volil z tabulky 3 dle 

ČSN 26 3102 

 

Tabulka 3 – koeficient tření mezi hnacím bubnem a pásem od firmy Flexcto 

8.5. Určení teoretické velikosti napínací síly 

Velikost síly, kterou potřebuje k napínání pásu a tím ke správnému chodu dopravníku se 

vypočítá dle normy ČSN ISO 5048. Při dopravě směrem k pohonu se využívá vztah (16), 

který je uveden v lit. [1] str. 66. 

     (                )    (                       )           

(16) 
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Fz … napínací síla [N] 

mdp … hmotnost dopravního pásu [kg.m
-1

] 

L´ … vzdálenost poháněcí jednotky od napínání [m] 

  … sklon dopravníku  [°] 

      
 … Skutečná napínací síla [N] 

Pro dostatečné napínání dopravního pásu, zvýšíme teoretickou napínací sílu o 100 N. 

Tím zajistíme, vyšší bezpečnost proti prokluzu. 

      
                       

(17) 

 Jelikož jsme zvýšily sílu napínání pásu, změnili jsme velikosti tahu na pás, ten nyní 

musíme přepočítat. 

8.6. Skutečná velikost náběžné a oběžné síly 

Skutečnou velikost náběžné síly Fo jsme vypočítali jejím vyjádřením a zpětným 

dosazením skutečné napínací síly       
 do vztahu (16).   

   
      

 
        

      

 
                 

Pro výpočet skutečné náběžné síly jsme využily vztah, který je zobrazen na obrázku 18  

     
                                     

(18) 
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Statická bezpečnost proti prokluzu 

Je dána poměrem mezi přenosovou rychlostí pohonu a velikostí skutečně přenášené 

obvodové síly. 

 

Obrázek 18 –  rafické znázornění vnitřních sil pásu 

 

   
    

     
 

   (      )

     
 

       (            )

     
 

       

     
           

(19) 

Pro pásové dopravníky je doporučená statická bezpečnost ks ≥ 1,3. Tato podmínka je 

v našem případě splněna.  

 

Kontrola pevnosti pásu 

Pás je nejvíce napínán tam kde působí náběžná síla Fn u hnacího bubnu viz. obrázek 

16. Dovolené namáhání pásu je vypočítáno ve vztahu (20). Minimální síla byla získána 

z parametrů pásu (procentuální prodloužení). 

     
                          

 

                                    

(20) 

   
     

    
     

       

    
              

Pás je namáhán z pouhých 21,888 %  
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9. Volba potřebného typu elektromotoru 

9.1. Volba potřebného výkonu elektromotoru 

 

   
        

      
 

(21) 

   
     

        
                 

 

Příkon elektromotoru musí vyhovovat podmínce: 

    
   

 
 

   

    
               

          

(22) 

Ppř … příkon elektromotoru [W] 

Pv … minimální výkon pásového dopravníku [W] 

   
 … výkon zvoleného elektromotoru [W] 

  … účinnost poháněcí stanice [-] 

 

Účinnost elektromotoru je vyznačena v příloze 4. 

 

9.2. Volba typu elektromotoru 

K pohánění pásového dopravníku potřebujeme motor s minimálním výkonem 320 W. 

Aby motor nebyl příliš zatěžován a nepracoval neustále na plný výkon, zvolil jsem motor  

s výkonem o něco vyšším od firmy Siemens. Typová řada elektromotoru je 1LA7073 – 

40AB11 s přírubovým napojením B14. K motoru bude dokoupena brzda 2LM8 005. Pro 

zastavení dopravníku v požadované poloze. 
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Obrázek 19 – Celkové a montážní rozměry elektromotoru od firmy Siemens 
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10. Volba typu převodovky 

10.1. Výpočet potřebného převodového poměru 

Nejdříve si musíme vypočítat výstupní otáčky na hřídeli poháněcího bubnu ze vztahu 

(23).   

 

   
  

    
 

 

       
                               

(23) 

Db … průměr bubnu [m] 

v2 … rychlost dopravníku [m.s
-1

] 

n2 … otáčky na hřídeli poháněcího bubnu [ot.min
-1

] 

    … Převodový poměr [-] 

 

Převodový poměr získáme podílem výstupních otáček elektromotoru n1 a potřebnými 

otáčkami na poháněcím bubnu n2. 

 

    
  

  
 

    

     
            

(24) 

10.2. Volba typu převodovky 

K potřebnému převodovému poměru, který jsme vypočítali ze vztahu (24) jsem zvolil 

kuželočelní převodovku od firmy Raveo typ CMB 50 2 FD 14,83 D25 71_B14 V5. 

Výhodou této převodovky je vysoká účinnost a kompatibilita přírubového spojení  

s elektromotorem od firmy Siemens. Konkrétní údaje o převodovce jsou uvedeny v příloze 

č.1.  



VŠB - TOU  

Návrh třídiče Jakub Matuška 

 

43 

 

 

 

Obrázek 20 – kuželočelní převodovka s přírubovým spojením od firmy Raveo 

10.3. Kontrola zvoleného převodového poměru v toleranci        

 

  
  

   
         

  

   
   

 

      
  

   
                    

  

   
       

 

                     

(25) 

Zvolený převodový poměr vyhovuje toleranci 3 % 
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11. Výpočet hnací hřídele 

11.1. Potřebný krouticí moment na hřídeli hnacího bubnu 

 

   
 

     

      
 

(26) 

   
 

        

                
                 

 

   
 …                                                 

PV … potřebný výkon pro pohon pásového dopravníku [W] 

n2 … otáčky na hřídeli poháněcího bubnu [ot.min
-1

] 

 

Minimální krouticí moment na hnacím hřídeli jsme vypočítaly ze vztahu (26). Reálný 

krouticí moment bude ovlivněn volbou převodovky a jejím převodovým poměrem, který se 

nám liší v toleranci 3% od požadovaného převodového poměru.  

11.2. Výpočet minimálního průměru hřídele 

Pro výpočet minimálního průměru hřídele budeme vycházet z výstupního krouticího 

momentu na převodovce. Ten je uveden v katalogu výrobce v příloze č.1. Dále 

potřebujeme dovolené napětí v krutu   , které se volí v rozmezí (     )      . Tato 

hodnota je uvedena v lit [2] str. 99. 

 

   
   

  
 

   

      
 

  

    
 

(27) 

     √
      

    
 

 

√
        

           
 

 

                 

  



VŠB - TOU  

Návrh třídiče Jakub Matuška 

 

45 

 

 

   
 …                               

     …                              

   
 …                                           

 

Podle vztahu (27) je minimální průměr hřídele dh 20,7 mm. Pro bezpečné přenášení 

kroutícího momentu a z ohledem na vstupní otvor do kuželočelní převodovky si volím 

průměr 25 mm. 

  

11.3. Návrh drážky pro pero dle ČSN 02 2562 

 

Obrázek 21 – návrh drážky pro pero 

Hřídel bude spojena s převodovkou pomocí pera a drážky. Tím bude zajištěn potřebný 

přenos kroutícího momentu s převodovky a na hřídel. 

Parametry drážky pro pero dle normy ČSN 02 2562 

Průměr hřídele: dh 25 mm 

Šířka drážky: b 8 mm 

Výška pera: h 7 mm 

Hloubka drážky: t 4,1 mm 

Část pera v náboji: t1 2,9 mm 

 

Pero bude zakoupeno u firmy FEROSTAR z materiálu 11 600.0.  
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11.3.1. Výpočet potřebné délky pera a drážky  

 

Obrázek 22 – znázornění působení sil na drážku v náboji 

 

Pro zajištění požadované funkce pera je potřebná kontrola pera a drážky na otlačení.   

      
 

      
 

 

  

     
    

 

(28) 

   
   

 
  

  
 

 
     

     
  

      
 

            

(29) 

   
  

     
 

          

             
                    

   
 100 až 150 [MPa] Pro ocelový náboj 

   
 60 až 80 [MPa] Pro litinový náboj 

   
 30 až 40 [MPa] Pro náboj ze slitiny hliníku 

Tabulka 4 – měrný dovolený tlak    
viz. str. 80 literatura [2]  
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Potřebnou délku pera jsme vypočítali z měrného tlaku pera na náboj a to z toho 

důvodu, že náboj je vytvořen z litiny. Dovolené měrné napětí litiny je nižší než u oceli a to 

v rozmezí 60 až 70 [MPa].  Nejmenší délka pera dle normy ISO 02 2562 je 20 mm. Pro 

bezpečné přenášení krouticího momentu volím délku drážky 50 mm. 

Dalším krokem bude pevnostní kontrola hřídele. Hřídel poháněcího bubnu je 

zatěžována dvěma silami a krouticím momentem. Třídič je konstrukčně řešen tak, že může 

třídit až 5 typů pružin. Při třídění maximálního množství, přejíždí přes hnací buben pružina 

a působí na válec tíhou a tím zatěžuje hřídel na ohyb ve svislém směru. Další zátěž je od 

napínání. Napínací síla        
          zatěžuje hřídel na ohyb ve vodorovném směru. 

Poslední namáhání hřídele je od krouticího momentu    
. 

 

11.4. MKP analýza hřídele hnacího bubnu 

 

Obrázek 23 – pevnostní kontrola hřídele MKP 

Na obrázku 23 je znázorně hřídel, která je namáhána na ohyb a krut. V levé horní části je 

tabulka která znázorňuje velikost napětí v určitých oblastech. Nejvíc namáhá oblast je u 

výstupu s převodovky. V této oblasti je maximální hodnota napětí 37,24 Mpa. V tabulce 5 

jsou zobrazena dovolená napětí pro ocel. Jak dovolená napětí vkrutu tak dovolená napětí v 

ohybu. U obou případá je je dovolené napětí větší než maximální napětí v kritickém místě 

hřídele. Tabulka je z internetového zdroje [8]. 
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Tabulka 5 - hodnoty dovolených napětí 
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12. Předběžné nacenění třídiče  

Vyráběné součásti 

Poz. Popis Norma výkres počet Hmot. cena 

1 Hrablo - sestava KVS-01 – BP – 2 4 4,631 kg 370 

Cena zahrnuje pouze materiál na ramena hrabla. Dále zde bude využit plech (3x200x100) 

2 Ukotvení ložiskového 

tělesa 

KVS-01 – BP – 1.1 5 1,189 kg 25 

3 Plech skluz – 1 (levý) KVS-01 – BP – 1.2 1 8,471 kg  

4 Plech skluz – 2 (levý) KVS-01 – BP – 1.3 1 8,471 kg 

5 Plech skluz – 3 (levý) KVS-01 – BP – 1.4 1 3,19 kg 

6 Plech skluz – 1 (pravý) KVS-01 – BP – 1.5 1 10.44 kg 

7 Plech skluz – 2 (pravý) KVS-01 – BP – 1.6 1 10,46 kg 

8 Plech skluz – 3 (pravý) KVS-01 – BP – 1.7 1 3,92 

9 Uložení čepu KVS-01 – BP – 1.8 8 0,01 kg 

Potřebné tabule plechu (3x2000x1000,3x2500x1250) 3054 

10 Doprav. Buben (hnaný) 

– sestava 

KVS-01 – BP – 3 1 8,17 kg  

11 Doprav. Buben (hnací) 

– sestava 

KVS-01 – BP – 4 1 8,29 kg 

Odhadovaná cena bubnů 2500 

12 Ukotvení ložisko tělesa KVS-01 – BP – 1.9 1 2,79 kg 400 

13 Ukotvení převodovky KVS-01 – BP – 1.10 1 12,65 250 

14 Podpěra desky KVS-01 – BP – 1.11 32 0,04 kg 50 

15 Ukotvení desky KVS-01 – BP – 1.12 8 0,07 kg 15 

16 Štít (pravý) KVS-01 – BP – 5 1 6,02 kg  

14 Štít (levý) KVS-01 – BP – 6 1 3,11 kg  

Potřebný plech 5x2000x1000 + gumová deska SBR 2243 

18 Plech krycí (pravý) – 

hnací a hnaná hřídel 

P3 – 200x100 – ČSN 

EN 10058 

2 0,471 kg  

19 Plech krycí (levý) - 

hnací a hnaná hřídel 

P3 – 200x65 – ČSN EN 

10058 

2 0,306 kg 
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20 Plech krycí vrchní 

(pravý) – hnací hřídel 

P3 – 199x100 – ČSN 

EN 10058 

1 0,469 kg 

21 Plech krycí vrchní 

(levý) – hnací hřídel 

P3 – 199x65 – ČSN EN 

10058 

1 0,038 kg 

22 Plech krycí vrchní 

(levý) – hnaná hřídel 

P3 – 300x65 – ČSN EN 

10058 

1 0,0459 

kg 

23 Plech krycí vrchní 

(pravý) – hnaná hřídel 

P3 – 300x100 – ČSN 

EN 10058 

1 0,707 kg 

24 Ukotvení podpůrných 

válečků 

KVS - 01 – BP – 1.13 4 0,45 kg 20 

25 Dopravní pás KVS - 01 – BP – 1.14 1 18,96 kg 2500 

Normalizované součásti 

26 Čtvercový profil - 

uzavřený 

TR 4HR 40x3 – 4040 - 

ČSN EN 10219-2 

1 16,961 

kg 

 

27 Čtvercový profil – 

uzavřený (s otvory) 

TR 4HR 40x3 – 4040 - 

ČSN EN 10219-2 

 

1 16,961 

kg 

 

28 Čtvercový profil – 

uzavřený 

TR 4HR 40x3 – 690 - 

ČSN EN 10219-2 

11 2,279 kg  

29 Čtvercový profil – 

uzavřený 

TR 4HR 40x3 – 1270 - 

ČSN EN 10219-2 

5 4,195 kg  

30 Čtvercový profil – 

uzavřený 

TR 4HR 40x3 – 6200 - 

ČSN EN 10219-2 

2 20,460 

kg 

 

31 Čtvercový profil – 

uzavřený 

TR 4HR 40x3 – 360 - 

ČSN EN 10219-2 

5 1,189 kg  

32 Čtvercový profil – 

uzavřený 

TR 4HR 40x3 – 290 - 

ČSN EN 10219-2 

8 0,958 kg  

33 Čtvercový profil – 

uzavřený 

TR 4HR 40x3 – 300 - 

ČSN EN 10219-2 

2 0,991 kg  

34 Čtvercový profil – 

uzavřený 

TR 4HR 40x3 – 1200 - 

ČSN EN 10219-2 

5 3,820 kg  

35 Čtvercový profil – TR 4HR 25x2 – 1200 - 10 1,632 kg 396 
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uzavřený ČSN EN 10219-2 

36 Čtvercový profil – 

uzavřený 

TR 4HR 40x3 - 450 - 

ČSN EN 10219-2 

3 1,487 kg  

37 Čtvercový profil – 

uzavřený 

TR 4HR 40x3 - 5700 - 

ČSN EN 10219-2 

2 18,830 

kg 

 

38 Čtvercový profil – 

uzavřený 

TR 4HR 40x3 - 2340 - 

ČSN EN 10219-2 

1 7,730 kg  

39 Čtvercový profil – 

uzavřený 

TR 4HR 25x2 – 960 - 

ČSN EN 10219-2 

12 1,815 kg 380 

40 Čtvercový profil – 

uzavřený 

TR 4HR 40x4 - 400 - 

ČSN EN 10219-2 

1 1,679 kg  

41 Čtvercový profil – 

uzavřený (konce  45°) 

TR 4HR 40x4 - 375 - 

ČSN EN 10219-2 

1 1,406 kg  

42 Čtvercový profil - 

uzavřený 

TR 4HR 40x3 - 120 - 

ČSN EN 10219 - 2 

4   

Celková délka čtvercového profilu uzavřeného TR 4HR 40x3- ČSN EN 10219 – 

2    61485 mm   61,485 m / cena za 1m   80 Kč 

4919 

43 Čep 12X65 - ISO 2340 – B 4 0,055 kg 120 

44 Čep 12X32 – 

ISO 2340 - B 

4 0,026 kg 80 

45 Pneumatický válec 

dvojčinný VSK + 

přídavné komponenty 

40/125 AMA – ISO 

15 552 + 041555 + 

042062 

4 0,474 kg 14384 

 

46 Šroub M10 x 55 ISO 4017 12 0,04 kg 37 

47 Šroub M10 x 35 ISO 4017 4 0,032 kg 9,08 

48 Šroub M10 x 30 ISO 4017 4 0,29 kg 8,44 

49 Šroub M10 x 50 ISO 4017 6 0,041 kg 17,7 

50 Šroub M8 x 30 ISO 4017 4 0,017 kg 6,68 

51 Šroub M8 x 20 DIN 6921 40 0,019 kg 164 

52 Šroub M8 x 60 DIN 6921 8 0,035 kg 61 

53 Matice M10 ISO 4032 26 0,010 kg 7,8 

54 Matice M8 ISO 4032 52 0,006 kg 31 
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55 Matice M12 ISO 4032 6 0,016 kg 6 

56 Šroub M12 x 50 ISO 4017 6 0,068 kg 25 

57 Závlačka 3,2x25 - ČSN 021781 12 0,002 kg 3,5 

Ostatní komponenty 

 

58 

 

Elektromotor Siemens – 

menší příruba + brzda 

 

1LA7073/IM 

B14/2LM8 

 

1 

 

7,5 kg 

 

4831 

59 Převodovka – 

kuželočelní 

CMB/50/2-

FBD/14,83/D25/71_B1

4/B8.3d 

1 3,2 kg 5534 

60 Ložisková jednotka EST 208 WB SNR 2 11,72 kg 15362 

61 Ložiskové těleso PCF25 1 0,113 kg 715 

62 Ložiskové těleso PCFT25 8 0,077 kg 4616 

63 Deska (dno přihrádky) KVS – 01 – BP – 1.15 4 7,134 kg 7260 

64 Deska (čelo přihrádky) KVS – 01 – bp 1.16 4 0,57 kg  

65 Podpůrný váleček Váleček hladký 

63×315/6204, 3-20024-

00026 (transroll) 

2 1,6 kg 624 

66 Pero 8x7x50 - 

DIN6885A/A4 

1 0,015 kg 60 

Celková cena potřebného materiálu 70789 

Tabulka 6 – cena komponentů 

Komponenty, které jsou zobrazeny v tab. 10 jsou vyčísleny bez ceny výroby. Veškeré 

informace o předběžném nacení jsem dostal od majitele Prostějovské firmy Stanislava 

Chmelara, který se zabývá kovovýrobou a má veškoré prostředky pro výrobu třídiče. Údaje 

o nacení jsou obsaženy v tabulce 6. 

Cena za kg svařované konstrukce (dle složitosti) 

Včetně: svařování, vrtání a ostatních prací 

50 - 70 Kč.kg
-1 

Cena za 1m
2
 lakování  150 – 250 Kč.m

-2
 

Tabulka 7 – přibližána cena výroby včetně materiálu. 
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Hmotnost kostry třídiče je 270 Kg. Pro výpočet složitosti  konstrukce mi byla doporučena 

hodnota 60 Kč.kg
-1

.  

Povrch třídiče jsem zjistil pomocí programu Inventor Professional 2015 a má hodnotu 

21,899 m
2
. 

                                                         

          (       )                              

          … Předběžné nacenění práce Kč 

       … Cena za jeden kg váhy kostry Kč.kg
-1 

        … Hmotnost kostry kg 

              … Cena profilů ČSN EN 10219 - 2 Kč 

              … Plocha pro nástřik laku m
2 

                … Cena 1m
2
 nástřiku laku Kč.m

-2 

12.1. Strojní čas a energetické nároky 

Celkové množství  přetříděných pružin se odvíjí od rychlosti změření dané pražiny. 

Jedno měření trvá 20 s. Po doměření pružina spadne z měřícího stroje a popojede 1m. Tam 

se dopravník s pružinou zastaví a čeká na naložení další pružiny. Můžeme tedy říct, že za  

1 minutu jsou přetřízeny 3 pužiny a za hodinu 180 pružin. Tato hodnota je maximální. 

Reálný počet přetříděných pružin se odvíjí od množství zakázek a navazujícich procesů. 

Nejvíce energetický náročný bude elektromotor, který má vliv na cenu provozu třídiče. 

Když budeme brát v.potaz nepřetžitý provoz, příkon elektromotoru, který jsme určili ve 

vztahu (22) a průměrnou cenu 4,8 [Kč.kW
-1

] můžeme pomocí internetového programu 

vypočítat roční spotřebu energie. 
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Obrázek 24 – roční spotřeba elektřiny 

12.2. Ekonomické zhodnocení 

Celkové nálady i se spotřebou elektromotoru za rok: 

Cena celkově   Cena materiálu + Cena práce + Cena energie 

Cena celkově   70 789 + 14 884 + 23967 = 109 640,8 Kč 

Přiblížné náklady na provoz stroje činí 109 641 Kč.  
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13. Závěr 

V rámci této bakalářské práce jsem zrekonstruoval třídič pružin. Stroj byl vyroben 

nový a inovován o určité komponenty. Třídič měl za úkol bezoblsužně třídit pružiny bez 

nároků na náročnou údržbu a zajistit plynulou návaznost na celkový proces výroby.  

Celá práce je zhotovena tak, že popisuje řešení veškerých komponentů které slouží ke 

třídění pružin jak hrabla na shrnování pružin tak dopravníku včetně výpočtů a jejich 

výkresové dokumentace. 

Dále jsou vyčísleny veškere komponenty včetně předběžného nacenění práce. Na závěr 

je zhotovena ekonomické zhodnoceni kde je zahrnuta celková cena stroje i s ročními 

náklady na energii. 

Na úplný závěr bych chtěl říct, že jsem do práce vložil veškeré usilí a energii. Tvořil 

jsem ji tak, aby měla přinos pro mně v rámci zkušeností, pro firmu v rámci hodnoty a 

účelnosti a na závěr pro školu, která mě touto životní cestou směřuje a připravuje mě na ni. 
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14. Přílohy 

Přílha č.1 

 

Příloha č.2 
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Příloha č.3 

 

Koeficient tření mezi dopravním pásem a skluzným plechem 
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Příloha č.4

 

Technické parametry elektromotoru 

Příloha č.5 
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Příloha č.6 

 

Technické parametry podpůrných válečků 
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Tabulka 6 – cena komponentů 
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Tabulka 7 – přibližána cena výroby včetně materiálu 

 

KVS – 01 – BP – 1 

KVS – 01 – BP – 1.1 

KVS – 01 – BP – 1.2 

KVS – 01 – BP – 1.3  

KVS – 01 – BP – 1.4  

KVS – 01 – BP – 1.5  

KVS – 01 – BP – 1.6  

KVS – 01 – BP – 1.7  

KVS – 01 – BP – 1.8  

KVS – 01 – BP – 1.9 

KVS – 01 – BP – 1.10  

KVS – 01 – BP – 1.11 

KVS – 01 – BP – 1.12 

KVS – 01 – BP – 1.13 

KVS – 01 – BP – 1.14 

KVS – 01 – BP – 1.15 

KVS – 01 – BP – 1.16 

KVS – 01 – BP – 2 

KVS – 01 – BP – 2.1  

KVS – 01 – BP – 2.2 

KVS – 01 – BP – 2.3  

KVS – 01 – BP – 2.4 

KVS – 01 – BP – 3 

KVS – 01 – BP – 3.1 

KVS – 01 – BP – 4 

KVS – 01 – BP – 4.1   
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