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ANOTACE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

Kahánek Václav. Konstrukce mobilního korečkového dopravníku. Bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 2015, 54 s. 

Vedoucí práce: Ing. Brázda Robert. Ph.D. 

 

Bakalářská práce se zabývá návrhem mobilního korečkového dopravníku. V první části 

práce je rešerše korečkových dopravníků, jejich rozdělení a popis jednotlivých součástí. Dále 

také popisuje tok dopravovaného materiálu v těchto dopravnících. V další části bylo 

navrhnuto pohonné ústrojí s dvěmi řetězovými koly. Napínací zařízení je řešeno pomocí 

šroubů, které se nacházejí ve speciálních ložiskových domcích od firmy Haberkorn. Korečky 

jsou uchyceny na dvou řetězech s unašeči pomocí spojovacích součástí. Konstrukce 

dopravníku je tvořena hliníkovými profily s příslušnými spojovacími součástmi. Mezi nimi se 

nachází průhledná plexiskla, aby bylo možné vidět celý proces toku materiálu v dopravníku. 

Mobilitu zajištují čtyři kolečka, z toho jsou dvě s brzdou. Při návrhu byl kladen důraz na 

mobilitu a bezpečnost, které jsou hlavními rysy dopravníku.  

 

ANNOTATION BACHELOR THESIS 

 

Kahánek Václav. Design of Learing Bucket Conveyor. Bachelor thesis. Ostrava: VŠB – 

Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Institut of Transport, 

2015, 54 p. Thesis head: Ing. Brázda Robert. Ph.D. 

 

The bachelor thesis deals with designing a learing bucket conveyor. The first part presents 

a research of buckets conveyors, their classification and description of individual components. 

It also describes the mechanisms behind a material flow of these conveyors, followed by a 

concept of a driving part with two sprockets. The take up device is equipped by screws which 

are located in special bearing housings made by Haberkorn company. The buckets are fixed 

on two chains with carriery by conecting parts. The contruction is formed from aluminium 

profiles with particular connecting parts. Between them transparent plexiglass are located in 

order to enable seeing the entire process of a material flow in the conveyor. The mobility is 

treated by means of four wheels, the two of them include breake. The overall aim of the 

concept is primarily based on mobility and safety, which are also the major characteristics of 

the conveyor. 
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Přehled použitých značek 
 

C Dynamická únosnost ložiska   [N] 

Co Statická únosnost ložiska   [N] 

D Průměr roztečné kružnice   [m] 

F Předběžná obvodová síla   [N] 

F1 Síla odporu nabírání materiálu   [N] 

F2 Síla odporu zvedání materiálu   [N] 

F3 Síla odporu ohýbání řetězů na napínacích kolech   [N] 

F4 Síla odporu ohýbání řetězů na hnacích kolech   [N] 

F5 Síla odporu tření ložisek napínací hřídelí   [N] 

F6 Síla odporu tření ložisek hnacích hřídelí   [N] 

F7 Síla odporu zvedání tažného elementu   [N] 

F8 Síla odporu zvedání korečků   [N] 

F31 Síla odporu jednoho napínacího kola   [N] 

F41 Síla odporu jednoho hnacího kola   [N] 

FA Axiální síla   [N] 

FC Celková obvodová síla   [N] 

FN Napínací síla   [N] 

FN´ Přídavná napínací síla   [N] 

Fpt Síla při přetržení řetězu   [N] 

Fp1 Zatěžující síla 1   [N] 

Fp2 Zatěžující síla 2   [N] 

FR Radiální síla   [N] 

Fs1 Střižná síla 1   [N] 

Fs2 Střižná síla 2   [N] 

FSN Skutečná napínací síla   [N] 

FSN´ Skutečná přídavná napínací síla   [N] 

H Dopravní výška   [m] 

L Zadaná osová síla řetězových kol   [m] 

L10h Základní trvanlivost ložiska   [s] 

Lř Skutečná délka řetězu   [m] 

Lsk Skutečná osová vzdálenost řetězových kol   [m] 

Lř´ Předběžná délka řetězu   [m] 

MA Startovací moment motoru    [N.m] 

MD Moment dopravníku    [N.m] 

Mk2 Maximální výstupní moment převodovky   [N.m] 

MN Nominální moment motoru    [N.m] 

PM Výkon motoru   [W] 
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PM´ Předběžný výkon motoru   [W] 

Pz Předběžně volený výkon motoru   [W] 

P´ Předběžný vypočtený výkon motoru   [W] 

PL Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska   [N] 

Q Zadaný objemový dopravní výkon   [m
3
.s

-1
] 

Qmmax Maximální hmotnostní dopravní výkon   [kg.s
-1

] 

Qmmin Minimální hmotnostní dopravní výkon   [kg.s
-1

] 

Qvmax Maximální objemový dopravní výkon   [m
3
.s

-1
] 

Qvmin Minimální objemový dopravní výkon   [m
3
.s

-1
] 

T1 Tah v nabíhající větvi   [N] 

T2 Tah ve sbíhající větvi   [N] 

T1´ Předběžný tah v nabíhající větvi   [N] 

T2´ Předběžná tah ve sbíhající větvi   [N] 

Vk Vodní objem korečku   [m
3
] 

Vk´ Předběžný vodní objem korečku   [m
3
] 

X Koeficient radiálního zatížení ložiska   [-] 

Y Koeficient axiálního zatížení ložiska   [-] 

Yř Součinitel rázu   [-] 

Z Počet zubů řetězového kola   [-] 

b1 Šířka pera 1   [m] 

b2 Šířka pera 2   [m] 

br2 Šířka čepu řetězu   [m] 

c1 Součinitel odporu při nabírání materiálu   [-] 

d1 Průměr hřídele převodovky   [m] 

d2 Průměr náboje řetězového kola   [m] 

dr1 Průměr čepu řetězu   [m] 

dr2 Průměr hřídele v ložisku   [m] 

e Výpočtový součinitel hodnot X a Y   [-] 

f Frekvence motoru   [Hz] 

g Gravitační zrychlení   [m.s
-2

] 

ik Počet korečků   [-] 

ik´ Předběžný počet korečků   [-] 

ip Převodový poměr převodovky   [-] 

kd Koeficient dynamické bezpečnosti řetězu   [-] 

l1 Délka pera 1   [m] 

l2 Délka pera 2   [m] 

l1´ Vypočtená délka pera 1   [m] 

l2´ Vypočtená délka pera 2   [m] 

mb Hmotnost řetězového kola   [kg] 
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mbc Hmotnost řetězových kol a jejich příslušenství    [kg] 

mř Metrová hmotnost řetězu   [kg.m
-1

] 

msp Hmotnost spojovacích součástí korečku   [kg] 

mk Hmotnost korečku   [kg] 

n1 Otáčky motoru   [s
-1

] 

n2 Výstupní otáčky převodovky   [s
-1

] 

n2max Maximální požadované otáčky dopravníku   [s
-1

] 

nnk Počet napínacích řetězových kol   [-] 

nhk Počet hnacích řetězových kol   [-] 

P Exponent bodového styku ložiska   [-] 

pdr Dovolený měrný tlak   [Pa] 

q1 Délkové zatížení řetězů od hmotnosti materiálu   [N.m
-1

] 

q2 Délkové zatížení řetězů a příslušenství korečků od vlastní tíhy   [N.m
-1

] 

q3 Délkové zatížení řetězů od hmotnosti korečků   [N.m
-1

] 

t1 Výška pera v náboji 1   [m] 

t2 Výška pera v náboji 2   [m] 

tk Rozteč korečků   [m] 

tř Rozteč řetězu   [m] 

vmax Maximální rychlost dopravníku   [m.s
-1

] 

vmin Minimální rychlost dopravníku   [m.s
-1

] 

α Maximální naklopení ložiska   [°] 

ηp Účinnost převodovky   [-] 

µ1 Celkový součinitel odporu   [-] 

µ2 Součinitel tření v kloubech řetězu   [-] 

µ3 Součinitel tření v ložisku   [-] 

Π Ludolfovo číslo   [-] 

τk Napětí v krutu   [Pa] 

τkdov Dovolené napětí v krutu    [Pa] 

τs1 Napětí ve střihu 1   [Pa] 

τs2 Napětí ve střihu 2   [Pa] 

τsdov Dovolené napětí ve střihu   [Pa] 

φ Součinitel plnění   [-] 
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1 Úvod 

 Korečkové dopravníky slouží pro kontinuální dopravu sypkého materiálu. Jeho 

tažným prvkem je nekonečný dopravní prvek, na kterém jsou pevně nainstalovány nosné 

prvky - korečky. Tyto dopravníky jsou vhodné pro dopravu jemnozrnných, málo abrazivních 

materiálů. 

 Cílem této bakalářské práce je vytvořit návrh výukového korečkového dopravníku, 

který má být mobilní a vhodný pro výukové účely. V úvodu práce je rešerše korečkových 

dopravníků, jejich rozdělení a popis jednotlivých součástí. Dále také popisuje tok 

dopravovaného materiálu v těchto dopravnících.  

V další kapitole je předběžný a následně přesný výpočet výkonu pohonu. Následně je 

zvolen motor s převodovkou. Dále navazuje návrh pohonného a napínacího ústrojí, které je 

zkontrolováno pevnostními výpočty. Na konci práce je popsána konstrukce dopravníku a jeho 

volba dalších částí a popis jejich montáže. 
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2 Korečkové dopravníky 

 Využívají se zejména v těžebním průmyslu, dále také v potravinářském a chemickém. 

Výhodou těchto dopravníků je nízká spotřeba energie, malý vestavěný prostor, docela velký 

dopravní výkon a spolehlivý provoz. Mezi nevýhody může být prašnost při dopravě některých 

materiálů a omezená dopravní výška z důvodu prokluzu tažného prvku na hnacím bubnu. 

 Dopravníky můžeme rozdělit dle polohy směru dopravy na dopravníky svislé nebo 

šikmé a to o sklonu 60 až 90 stupňů. Dále je dělíme na gravitační a odstředivé. Dalším 

hlavním rozdělením je podle druhu tažného prvku, kde jsou uchyceny korečky. Buď to na 

řetězu, nebo na pásu. Hlavní části dopravníku jsou vyobrazeny na obr 2.1 a následně popsány 

v této kapitole. 

 

Obr. 2.1 Části korečkového elevátoru [14] 

2.1 Tažné prvky 

 V praxi se nejčastěji využívají jako nekonečný tažný prvek pryžový pás a řetěz. U 

pásu bývá rychlost větší, než u řetězů, ale za to mohou mít větší dopravní výšku a větší 

dopravní výkon.  
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2.1.1 Pryžový pás 

 Pásy jsou stejně provedeny jako u pásových dopravníků. Nejčastěji se používají 

pryžové pásy, ve kterých jsou vložené ocelové lanka, které zabraňují prodloužení pásu a 

snižují zdvih napínacího ústrojí. Tyto pásy vydrží teplotu do 80 stupňů, speciální až 130 

stupňů. Dále se používají pásy z PVC. Ve speciálních případech, kdy je velké mechanické, 

chemické nebo tepelné namáhání, se využívají pletivové pásy o průměru drátu  

1 až 5 mm. Dopravní rychlost u pásů může být až 3,5 m.s
-l
 a materiál mohou dopravit až do 

výšky 30 m. Šířka pásu se volí o 0,03 až 0,1 m širší, než je šířka korečku. 

 Upevnění korečků k pásu můžeme spojit speciálními kuželovými nebo talířovými 

šrouby s kombinací podložek, přičemž zadní strana korečků musí být prolisována, nebo 

upravena tak, aby byl zajištěn klidný přechod korečků přes buben dopravníku, jinak by mohlo 

dojít k vytrhávání korečků. Dále můžeme upevnit korečky k pásu navulkanizováním, nebo 

dalšími speciálními segmenty.  

 

 

Obr. 2.2 Uchycení korečků k pásu [2] 

 

2.1.2 Řetěz 

 Řetěz jako tažný prvek se používá při manipulaci materiálu o vysokých teplotách, pro 

dopravu do větších výšek a při dopravě abrazivního materiálu. Používají se řetězy článkové 

tepelně zpracované pro zvýšenou odolnost proti otěru dle ČSN 02 2311, pouzdrové dle  

ČSN 26 0401 nebo vysokopevnostní dle ČSN ISO 61079. Z důvodu, že se jedná o dynamické 
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zatížení, tak se používají řetězy s menší roztečí. Korečky mohou být instalovány k řetězu 

odnímatelně pomocí šroubů a to bude způsobem, kdy řetěz bude na boku korečků, nebo čelně.  

 

 

Obr. 2.3 Uchycení korečku k řetězu [2] 

 

 Dalším způsobem pro uchycení je pomocí čepů. Zde se používají pouzdrové řetězy.  

 

 

Obr. 2.4 Uchycování korečku pomocí čepů [2] 

 

2.1.3 Korečky 

 Konstrukce a materiál korečků závisí na fyzikálních vlastnostech dopravovaného 

materiálu. Nejčastěji jsou vyrobeny z plechu tloušťky 1 až 8 mm, které se lisují nebo svařují. 

Rozměry a tvar korečků udává norma ČSN 26 0008, kde se nachází rozměry profilů korečků 

označením od A až do F. Nejčastěji se používá tvar A. Kromě plechů se můžou korečky také 

odlévat. Dále můžeme povrch korečků upravit pozinkováním, fosfátováním nebo povlakovat 
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pryži. Při abrazivnějších materiálech bývají horní okraje předních stěn korečků zesíleny. 

V potravinářském a chemickém průmyslu se využívají korečky z nylonu.  

 Hlavní parametrem korečku je vodní objem. Standardně mívají objem do 80 litrů, ale 

také mohou dosahovat přes 150 litrů. Z pohledu rozteče korečků můžou být uspořádány 

přetržitě nebo nepřetržitě. Uspořádání může také záviset na způsobu plnění přepravovaného 

materiálu. 

 

Typ Dopravovaný materiál  Příklad materiálu 

A lehký, jemný mouka, krupice 

B lehký, zrnitý obilí, luštěniny 

C lepivý surový cukr 

D těžký práškovitý, kusovitý písek, cement 

E lehce tekoucí, odvalující popílek, brambor 

F nelepkavý, snadno se vysypávající černé uhlí, štěrk 

 

Tab. 2.1 Použití korečků 

 

 

Obr. 2.5 Typy korečků [3] 

 

2.2 Poháněcí ústrojí, vratná a napínací stanice 

 Hlavní části pohonné soustavy dopravníku je elektromotor a převodovka, které se 

nacházejí v hlavě dopravníku. Pro menší výkony do 12kW se používají motory s měničem 

frekvence. Pro výkony větší používáme asynchronní motory s kotvou na krátko 

s převodovkou a pružnou nebo  hydrodynamickou spojkou, která zajištuje plynulý rozběh. 

Výkon elektromotoru je závislý hlavně na velikosti dopravníku a na dopravním výkonu. Proti 

zpětnému pohybu jsou motory vybaveny brzdou nebo zvlášť mechanickou brzdou, která se 

nachází na spojce mezi převodovkou a motorem. Při zvláštních případech můžeme blokaci 

zpětného chodu vybavit v převodovce. 
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Obr. 2.6 Poháněcí stanice [15] 

 

 Na první hřídeli převodovky se může nacházet pomocný pohon. Slouží pro malé 

posuny elevátoru, když je hlavní motor vypnutý. Je navrhnut tak, aby překonával odpory 

prázdného dopravníku. Využívá se hlavně při údržbových pracích. 

 Vratná a napínací stanice mají stejný buben nebo řetězové kolo jako poháněcí stanice. 

V praxi se většinou nachází vratná stanice ve spodní části dopravníku. K dosáhnutí potřebné 

odbíhající síly většinou stačí tíha dopravního pásu s korečky. Pokud vlastní tíha nestačí, 

můžeme na tažný prvek napínat pomocí závaží nebo šroubů.  

2.3 Konstrukce korečkových dopravníků 

2.3.1 Typy konstrukcí 

Existují dva typy konstrukcí, uzavřená a otevřená. Nosnou část otevřené konstrukce 

tvoří jednoduché konstrukční profily. Nosnou konstrukcí pro uzavřený způsob konstrukčního 

provedení je šachta. Může být společná pro obě větve nebo samostatná pro každou větvi.  

Ta buď stojí, nebo je ukotvena na konstrukci vratné stanice, nebo zavěšena na poháněcí 

stanici. Šachta také slouží jako ochranný kryt, který chrání přepravovaný materiál proti 

vnějším vlivům. 
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Obr. 2.7 Elevátor s dvěma uzavřenými šachtami [16] 

 

2.3.2 Korečkové dopravníky na trhu 

Dnes můžeme najít na tuzemském a zahraničním trhu širokou škálu korečkových 

dopravníků a jejich příslušenství. Firma Beumergroup vyrábí korečkové dopravníky, které 

dosahují až 175 metrů dopravní výšky. Jako tažný prvek je pás, který může mít šířku až 2 

metry.  
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Obr. 2.8 Korečkový dopravník od firmy Beumergroup [19] 

 

 Firma Translog s.r.o. vyrábí tzv. konveyory. Na rozdíl od klasických korečkových 

dopravníků se liší uchycením korečků. Nemají ho pevné, ale výkyvné, což umožňuje vytvořit 

jakoukoli dopravní trasu materiálu bez jeho vysypání. Můžou mít více násypných a 

výsypných míst. Díky gumovým blokovým řetězům je provoz takřka bezhlučný. Jako 

příslušenství nabízí také vysokotlaké čištění nebo vyklepávač korečků.  

 

Obr. 2.9 Dopravník NERAK, typ PB, Translog [20] 
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3 Tok materiálu 

3.1 Plnění 

 Na plnění korečků slouží násypka. V praxi se elevátor plní hrabáním, nasypáváním 

nebo smíšeně. Korečky by se měly plnit materiálem rovnoměrně tak, aby nedocházelo 

k přeplňování. 

3.1.1 Hrabáním 

 Při hrabání se materiál přivádí na dno dopravní šachty, kde se materiál hromadí. Na 

patě elevátoru se koreček setkává s vrstvou dopravovaného materiálu, kterým se naplní. 

Hrabací způsob je vhodný hlavně pro lehké a neabrazivní materiály, lehké až práškovité, kde 

nedochází k opotřebení korečků. Plnění korečků způsobuje větší odpory, takže je potřeba 

větší energie pro pohon dopravníku. Na tento způsob plnění můžeme využit řetězy i pásy jako 

tažný prvek.  

 

 
Obr. 3.1 Typy plnění a) hrabáním b) nasypáváním [4] 

3.1.2 Nasypáváním 

 Dopravovaný materiál nasypávacím způsobem je nasypávám přímo do korečků. 

Dopravujeme hlavně silně abrazivní a kusové materiály. Oproti hrabacímu způsobu plnění 

musí mít korečky větší rozteč, aby se dostatečně naplnily. Pro rovnoměrný chod materiálu se 

můžou použít různé podavače. Také se může použít další dopravník na dno korečkového 

elevátoru na materiál, který propadl při plnění na jeho dno a je vracen zpět do procesu 

dávkování do korečků. Používají se malé rychlosti do 1 m/s. Jako tažné prvky se používají 

pouze řetězy. 
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3.1.3 Smíšené 

 Jako poslední způsob je smíšené plnění. Je to kombinace dvou předchozích variant. 

Nastává, když materiál propadá nasypáváním na dno šachty a je zde korečky nahrabován. 

Děje se při špatném plnícím způsobu a to při větším množství dopravovaného materiálu, než 

by mělo být.  

3.2 Vyprazdňování 

K vyprazdňování korečků slouží výsypka, která je umístěna v hlavě elevátoru. Hlavním 

kritériem pro rozdělení způsobu vyprazdňování je poloha pólu P, který je závislý na rychlosti 

dopravníku. Tento bod se protíná s nositelkou výslednice vnějších sil působících na obsah 

korečku (tíhové síly G a síly odstředivé Fo) s vertikální osou. Dle polohy pólu P můžeme 

vyprazdňování rozdělit na odstředivé, gravitační nebo smíšené. Trajektorii materiálu tvoří 

parabola. Koná šikmý vrh. 

 
Obr. 3.2 Vyobrazení sil při vyprazdňování [4] 

3.2.1 Gravitační 

 Gravitační vyprazdňování nastane, pokud platí podmínka, že vzdálenost pólu P od 

středu musí být větší než poloměr R1. Materiál bude přepadávat přes vnitřní hranu korečku.  

 U gravitačních dopravníků musíme kontrolovat rozteč korečků, aby se materiál po 

opuštění korečku v prvním kvadrantu nestřetl s předchozím korečkem a tak nedocházelo 

k porušení materiálového toku. Pokud je rozteč korečků malá můžeme odchýlit vratnou větev 

nebo navrhnout dopravník pro nepřetržitý tok materiálu. U toho to způsobu vyprazdňování se 

většinou využívá pás. Používá se pro křehčí materiály. 
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3.2.2 Odstředivé 

 U odstředivého vyprazdňování platí podmínka, že vzdálenost pólu P od středu musí 

být menší než poloměr R2. Materiál se bude vysypávat vlivem odstředivé síly přes vnější 

stranu korečku a dále se pohybovat po balistické křivce. Způsob je vhodný pro materiály, 

který zachovávají sypný úhel i při změně vlhkosti a zrnitosti. 

3.2.3 Smíšené 

Poslední způsob je z hlediska dopravního výkonu nejvýhodnější. Jedná se o kombinaci 

odstředivého a gravitačního způsobu. Logicky vyplývá, že vzdálenost pólu P od střed se musí 

nacházet mezi poloměry R1 a R2. 
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4  Výpočty navrhovaného dopravníku 

Výpočty byly rozděleny na tři části. V první části byly voleny hodnoty a pomocné 

výpočty, které byly následně použity v dalších výpočtech. V druhé části, v předběžném 

výpočtu byl volen předběžný výkon motoru. V poslední části, v přesném výpočtu byly 

výpočty zpřesněny a byl zvolen konečný výkon motoru. Vyobrazení pohonu a napínací 

stanice jsou ve výkresové dokumentaci.  

4.1 Volené hodnoty a pomocné výpočty 

Přepravovaný materiál 

 Po dohodě byl volen jako přepravovaný materiál airosftové kuličky o sypné hmotnosti 

𝜌𝑠 = 870 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3]. 

 

Obr. 4.1 Airsoftové kuličky 

Volba tažného prostředku 

Volím dva válečkové řetězy s unášeči s označením DIN 8187 10B-1 L1 [5]. Na 

unášeči jsou otvory, kde jsou upevněny spojovací součásti korečku. 

Rozteč tř 15,875 [mm] 

Hmotnost mř 1,13 [kg∙m
-1

] 

Průměr čepu dr1 5,08 [mm] 

Pevnost při přetržení Fpt 27400 [N] 

 

Tab. 4.1 Parametry řetězu 
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Obr. 4.2 Řetěz DIN 8187 10B-1 L1 [5] 

 

Volba rozteče korečků 

 Rozteč korečků byla volena dle rozteče řetězů a to 9 krát větší, než rozteč řetězu. 

𝑡𝑘 = 9 ∙ 𝑡ř            (4.1) 

𝑡𝑘 = 9 ∙ 0,015875 

𝑡𝑘 = 0,142875 [𝑚] 

 

Volba řetězového kola 

 Podle typu řetězu byla volena řetězová kola. 2 hnací kola, která se nacházejí v hlavě a 

2 napínací kola ve spodní části dopravníku. Všechny kola jsou stejná a jsou volena z katalogu 

firmy Haberkorn s označením Řetězové kolo Systém BEA 10-B [6]. 

 

Počet zubů z 20 [-] 

Hmotnost mb 0,96 [kg] 

Průměr roztečné kružnice D 0,10148 [m] 

Průměr náboje  d2 0,025 [m] 

 

Tab. 4.2 Parametry řetězového kola 

 

 V náboji řetězového kola se nachází drážka na pero, které je jeho pomocí spojeno 

s hřídelí. Zajištění proti axiálnímu pohybu je zašroubovaný stavěcí šroub s hrotem vně 

řetězového kola, který přesahuje až do otvoru na hřídeli, který je k tomu určen.  
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Změna osové vzdálenosti a určení počtu korečků 

Jelikož není možné, aby při zadané osové vzdálenosti vyšel počet korečků v celých 

číslech, byla osová vzdálenost upravena. 

𝐿ř´ = 2 ∙ 𝐿 + 𝐷 ∙ 𝜋            (4.2) 

𝐿ř´ = 2 ∙ 0,9 + 0,10148 ∙ 𝜋 

𝐿ř´ = 2,19 [𝑚] 

 

kde  𝐿ř´   předběžná délka řetězu                                   [m] 

       L      zadaná osová vzdálenost řetězových kol        [m] 

       D      roztečná kružnice řetězového kola                [m] 

 

𝑖𝑘´ =
𝐿ř´

𝑡𝑘
            (4.3) 

𝑖𝑘´ =
2,19

0,142875
 

𝑖𝑘´ = 14,83 [𝑘𝑠] 

 

kde  𝑖𝑘´  předběžný počet korečků                               [ks] 

 

 Na základě předchozích výpočtů bylo voleno 15 kusů korečků. 

𝑖𝑘 = 15 [𝑘𝑠] 

 

 Skutečná osová vzdálenost:  

𝐿𝑠𝑘 =
𝑖𝑘∙𝑡𝑘−𝐷∙𝜋

2
           (4.4) 

𝐿𝑠𝑘 =
15 ∙ 0,142875 − 0,10148 ∙ 𝜋

2
 

𝐿𝑠𝑘 = 0,9122 [𝑚] 

 

Skutečná délka řetězu 

𝐿ř = 2 ∙ 𝐿𝑠𝑘 + 𝐷 ∙ 𝜋            (4.5) 

𝐿ř = 2 ∙ 0,9122 + 0,10148 ∙ 𝜋 

𝐿ř = 2,1432 [𝑚] 
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Výpočet dopravní výšky 

 

𝐻 = 𝐿𝑠𝑘 + 𝐷            (4.6) 

𝐻 = 0,9122 + 0,10148 

𝐻 = 1,014 [𝑚] 

 

 

Obr. 4.3 Rozměrové schéma dopravníku [17] 

4.2 Předběžný výpočet 

Ve výpočtech byly započítány dohromady všechny odpory působící proti pohybu 

dopravníku. Souhrn těchto odporů vyjadřuje součinitel celkového odporu µ1. Výsledkem 

těchto výpočtů je předběžný návrh výkonu motoru Pz.  

V této kapitole bylo vycházeno z literatury [3], kde byly použity vzorce a konstanty. Po 

konzultaci s vedoucím práce byla zvolena minimální rychlost vmin=0,1 [m.s
-1

], která musí 

splňovat minimální podmínku dopraveného objemu materiálu Q=5 [m
3
.h

-1
]. Dále také byla 

zvolena napínací síla FN=100 [N]. 
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Výpočet minimálního objemu korečku a jeho volba 

𝑄 =
𝑉𝑘´∙𝑣𝑚𝑖𝑛∙𝜑

𝑡𝑘
            (4.7) 

𝑉𝑘´ =
𝑄 ∙ 𝑡𝑘

𝑣𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝜑
 

𝑉𝑘´ =
5 ∙ 0,142875

0,1 ∙ 3600 ∙ 0,85
 

𝑉𝑘´ = 2,33 ∙ 10 [𝑚3] 

 

kde  𝑉𝑘´   předběžný vodní bojem korečku                  [m
3
] 

       𝜑      koeficient plnění                                          [-] 

       𝑡𝑘      rozteč korečků                                           [m] 

 

 Dle výpočtu, byl zvolen plastový koreček z katalogu firmy Reko s.r.o [7] o vodním 

objemu Vk=2,4 [l]. 

 

 
Obr. 4.4 Koreček [7] 

 

Výpočty dopravních výkonů  

a) Objemové 

 

𝑄𝑣𝑚𝑖𝑛 =
𝑉𝑘

𝑡𝑘
∙ 𝑣𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝜑 ∙ 3600         (4.8) 

𝑄𝑣𝑚𝑖𝑛 =
2,34 ∙ 10−3

0,142875
∙ 0,1 ∙ 0,85 ∙ 3600 

𝑄𝑣𝑚𝑖𝑛 = 5,1 [𝑚3 ∙ ℎ−1] 
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𝑄𝑣𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝑘

𝑡𝑘
∙ 𝑣𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝜑 ∙ 3600         (4.9) 

𝑄𝑣𝑚𝑎𝑥 =
2,34 ∙ 10−3

0,142875
∙ 0,5 ∙ 0,85 ∙ 3600 

𝑄𝑣𝑚𝑖𝑛 = 25,06 [𝑚3 ∙ ℎ−1] 

 

b) Hmotnostní 

 

𝑄𝑚𝑚𝑖𝑛 = 𝑄𝑣𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝜌𝑠                     (4.10) 

𝑄𝑚𝑚𝑖𝑛 = 5,1 ∙ 870 

𝑄𝑚𝑚𝑖𝑛 = 4358,7 [𝑘𝑔 ∙ ℎ−1] 

 

𝑄𝑚𝑚𝑎𝑥 = 𝑄𝑣𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝜌𝑠                     (4.11) 

𝑄𝑚𝑚𝑎𝑥 = 25,06 ∙ 870 

𝑄𝑚𝑚𝑎𝑥 = 21802,2 [𝑘𝑔 ∙ ℎ−1] 

 

kde  𝑄𝑣𝑚𝑖𝑛       minimální objemový výkon                 [m
3
h

-1
] 

       𝑄𝑣𝑚𝑎𝑥       maximální objemový výkon                [m
3
h

-1
] 

       𝑄𝑚𝑚𝑖𝑛      minimální hmotnostní výkon               [kg.h
-1

] 

        𝑄𝑚𝑚𝑎𝑥      minimální hmotnostní výkon              [kg.h
-1

] 

        𝜌𝑠            sypná hmotnost materiálu                   [kg.m
3
] 

 

Výpočet předběžného výkonu motoru 

𝑃´ = 𝜇1 ∙
𝑄𝑚𝑚𝑎𝑥

3600
∙ 𝐻 ∙ 𝑔                    (4.12) 

𝑃´ = 2,5 ∙
21802,2

3600
∙ 1,014 ∙ 9,81 

𝑃´ = 150,6 [𝑊] 

 

kde  𝜇1       celkový součinitel odporu            [-] 

        𝐻       dopravní výška                             [m] 

 

 Byl volen předběžně motor s výkonem Pz=0,18 [kW] 
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Výpočet obvodové síly 

𝐹 =
𝑃𝑧∙η𝑝

𝑣𝑚𝑎𝑥
                    (4.13) 

𝐹 =
180 ∙ 0,8

0,5
 

𝐹 = 288 [𝑁] 

 

kde  η𝑝       účinnost převodovky                    [-] 

       𝑣𝑚𝑎𝑥   maximální rychlost dopravníku   [m.s-
1
] 

 

Předběžný tah v nabíhající větvi 

𝑇1´ = 𝐹 + 𝐻 ∙ (𝑞2 + 𝑞3) +
𝑚𝑏𝑐

2
∙ 𝑔                 (4.14) 

𝑇1´ = 288 + 1,014 ∙ (35,1 + 41,2) +
2,36

2
∙ 9,81 

𝑇1´ = 333,6 [𝑁] 

 

kde   𝑚𝑏𝑐       hmotnost řetězových kol a jejich příslušenství         [kg] 

 

Délkové zatížení řetězů od vlastní tíhy a příslušenství korečků: 

𝑞2 = (2 ∙ 𝑚ř +
𝑚𝑠𝑝

𝑡𝑘
) ∙ 𝑔                  (4.15) 

𝑞2 = (2 ∙ 1,02 +
0,22

0,142857
) ∙ 9,81 

𝑞2 = 35,1 [𝑁 ∙ 𝑚−1] 

 

kde   𝑚ř       hmotnost řetězu                                        [kg.m
-1

] 

        𝑚𝑠𝑝     hmotnost spojovacích součástí korečku    [kg.m
-1

] 

 

Délkové zatížení řetězů od hmotnosti korečků: 

𝑞3 =
𝑚𝑘∙𝑔

𝑡𝑘
                     (4.16) 

𝑞3 =
0,6 ∙ 9,81

0,142857
 

𝑞3 = 41,2 [𝑁 ∙ 𝑚−1] 

kde   𝑚𝑘       hmotnost korečku                                  [kg] 

         𝑡𝑘         rozteč korečku                                       [m] 
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Předběžný tah ve sbíhající větvi  

𝑇2´ = 𝑇1´ − 𝐹           (4.17) 

𝑇2´ = 333,6 − 288 

𝑇2´ = 45,6 [𝑁] 

4.3 Přesný výpočet 

V těchto výpočtech se počítaly všechny odpory, které způsobují chod dopravníku. Mezi 

dva největší odpory patří odpor způsobený plněním korečků a odpor zvedáním materiálu. Ze 

součtu všech odporů byl zvolen skutečný výkon motoru. Po těchto výpočtech byl zvolen 

motor s převodovkou. V další části se dopočítaly tahy ve větvích a kontrola motoru na rozběh. 

V této kapitole bylo vycházeno z literatury [3], kontrola motoru na rozběh [9]. 

 

4.3.1 Výpočet odporů a výkonu motoru  

 

Síla odporu nabírání materiálu 

𝐹1 = 𝑐1 ∙ 𝑞1           (4.18) 

𝐹1 = 1,2 ∙ 149,1 

𝐹1 = 141,7 [𝑁] 

 

kde  𝑞1          délkové zatížení řetězu od hmotnosti materiálu                [N.m
-1

] 

        𝑐1          součinitel odporu při nabírání materiálu                         [-] 

 

𝑞1 =
𝑄𝑚𝑚𝑎𝑥∙𝑔

3,6∙𝑣𝑚𝑎𝑥
          (4.19) 

𝑞1 =
21,8 ∙ 9,81

3,6 ∙ 0,5
 

𝑞1 = 118,8 [𝑁 ∙ 𝑚−1] 

 

Síla odporu zvedání materiálu 

𝐹2 = 𝑞1 ∙ 𝐻           (4.20) 

𝐹2 = 118,8 ∙ 1,014 

𝐹2 = 120,5 [𝑁] 
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Síla odporu ohýbání řetězů na napínacích kolech 

𝐹3 = 𝐹31 ∙ 𝑛𝑛𝑘          (4.21) 

𝐹3 = 5 ∙ 2 

𝐹3 = 10 [𝑁] 

 

kde    𝐹31       síla odporu jednoho napínacího kola                    [N.m
-1

] 

          𝑛𝑛𝑘      počet napínacích řetězových kol                              [-] 

 

𝐹31 = 𝜇2 ∙
𝑑𝑟1

𝐷
∙

𝐹𝑁

2
         (4.22) 

𝐹31 = 0,2 ∙
0,00508

0,10148
∙

100

2
 

𝐹31 = 5 [𝑁] 

 

kde    dr1       průměr čepu řetězu                                                 [m] 

          𝐷        průměr roztečné kružnice řetězového kola             [m] 

          𝜇2       součinitel tření v kloubech řetězu                            [-] 

          𝐹𝑁       napínací síla (volena)                                              [N] 

 

Síla odporu ohýbání řetězů na hnacích kolech 

𝐹4 = 𝐹41 ∙ 𝑛ℎ𝑘          (4.23) 

𝐹4 = 9,6 ∙ 2 

𝐹4 = 15,2 [𝑁] 

 

kde    𝐹41       síla odporu jednoho hnacího kola                        [N.m
-1

] 

          𝑛𝑛𝑘      počet hnacích řetězových kol                                [-] 

 

𝐹41 = 𝜇2 ∙
𝑑𝑟1

𝐷
∙ (𝑇1´ + 𝑇2´)         (4.24) 

𝐹41 = 0,2 ∙
0,01016

0,10148
∙ (333,6 + 45,6) 

𝐹41 = 7,6 [𝑁] 

 

kde    𝑇1´         předběžný tah v nabíhající větvi                   [N] 

          𝑇2´        předběžný tah ve sbíhající větvi                    [N] 
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Síla proti odporu tření ložisek napínací hřídelí 

𝐹5 = 𝜇3 ∙
𝑑𝑟2

𝐷
∙ 𝐹𝑁´          (4.25) 

𝐹5 = 0,001 ∙
0,02

0,10148
∙ 76,9 

𝐹5 = 0,02 [N] 

 

kde    dr2      průměr hřídele v ložisku                                        [m] 

          𝐷       průměr roztečné kružnice řetězového kola            [m] 

          𝜇3     součinitel tření v ložiscích [8]                                [-] 

          𝐹𝑁´   přídavná napínací síla                                            [N] 

 

𝐹𝑁´=𝐹𝑁 − 𝑚𝑏𝑐 ∙ 𝑔          (4.26) 

𝐹𝑁´=100 − 2,36 ∙ 9,81 

𝐹𝑁´=76,9 [N] 

kde   𝑚𝑏𝑐       hmotnost řetězových kol a jejich příslušenství         [kg] 

 

Síla proti odporu tření ložisek hnacího hřídele 

𝐹6 = 𝜇3 ∙
𝑑𝑟2

𝐷
∙ (𝑇1´ + 𝑇2´)         (4.27) 

𝐹6 = 0,0015 ∙
0,02

0,10148
∙ (333,6 + 45,6) 

𝐹6 = 0,12 [𝑁] 
 

Síla proti odporu zvedání tažného elementu  

𝐹7 = 𝑞2 ∙ 𝐻           (4.28) 

𝐹7 = 35,1 ∙ 1,014 

𝐹7 = 35,6 [𝑁] 

 

Síla proti odporu ze zvedání korečků 

𝐹8 = 𝑞3 ∙ 𝐻           (4.29) 

𝐹8 = 41,2 ∙ 1,014 

𝐹8 = 41,8 [𝑁] 

 

Výpočet celkové obvodové síly 

𝐹𝐶 = ∑ 𝐹𝑖
8
𝑖=1            (4.30) 

𝐹𝐶 = 𝐹1+𝐹2 + 𝐹3 + 𝐹4 + 𝐹5 + 𝐹6 + 𝐹7 + 𝐹8 
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𝐹𝐶 = 141,7 + 120,5 + 10 + 15,2 + 0,02 + 0,12 + 35,6 + 41,8 

𝐹𝐶 = 349,34 [𝑁] 

 

Určení výkonu motoru 

𝑃𝑀´ =
𝐹𝐶∙𝑣𝑚𝑎𝑥

η𝑝
           (4.31) 

𝑃𝑀´ =
349,34 ∙ 0,5

0,8
 

𝑃𝑀´ = 217,1 [𝑊] 
 

kde    𝑃𝑀´         předběžný výkon motoru                   [N] 

 

4.3.2 Volba motoru a převodovky 

 

Dle vypočítaného předběžného výkonu volím motor od firmy NORD [10] 

s označením IEC – 74  S/4 s měničem frekvence, který dosáhne požadovaného rozmezí 

rychlostí.  

 

Výkon PM 250 [W] 

Otáčky n1 1380 [min
-1

] 

Nominální moment MN 1,77 [N.m] 

Startovací moment MA 3,81 [N.m] 

Frekvence f 50 [Hz] 

Tab 4.3 Parametry motoru [10] 

 

Převodový poměr převodovky byl volen, dle výpočtu maximálních požadovaných 

otáček a to při rychlosti vmax=0,5 [m.s
-1

]. 

 

𝑛2𝑚𝑎𝑥 =
60∙𝑣𝑚𝑎𝑥

𝜋∙𝐷
          (4.32) 

𝑛2𝑚𝑎𝑥 =
60 ∙ 0,5

𝜋 ∙ 0,10148
 

𝑛2𝑚𝑎𝑥 = 94[𝑚𝑖𝑛−1] 

 

Byla volená šneková převodovka NORD s označením SK 1SI 40 [10] s výstupní dutou 

hřídelí těmito parametry. 
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Výstupní otáčky n2 110 [min
-1

] 

Maximální výstupní moment Mk2 38,1 [N.m] 

Převodový poměr ip 12,5 [-] 

Průměr hřídele d1 18 [mm] 

Účinnost η𝑝 0,8 [-] 

Tab 4.4 Parametry převodovky [10] 

 

Motor s převodovkou bude dodán jako spojený celek s označením  

SK 1SI 40 IEC 71-71 S/4. 

 

Obr. 4.5. Motor se šnekovou převodovkou SK 1SI 40 IEC 71-71 S/4 [10] 

4.4 Určení napínací síly Fn, přídavné síly Fn´ a tahů v jednotlivých větvích 

 

Skutečná napínací síla  

𝐹𝑆𝑁 = 𝑚𝑏𝑐 ∙ 𝑔          (4.33) 

𝐹𝑆𝑁 = 2,36 ∙ 9,81  

𝐹𝑆𝑁 = 23,2 [𝑁]  

 

Skutečná přídavná síla Fsn´=0 pro řetězové dopravníky 

 

Tah T1 v nabíhající větvi 

𝑇1 = 𝐹1+𝐹2 + 𝐹3+𝐹5 + 𝐹7 + 𝐹8 +
𝐹𝑆𝑁

2
       (4.34) 

𝑇1 = 141,7 + 120,5 + 2 + 0,02 + 35,6 + 41,8 +
23,2

2
 

𝑇1 = 353,22 [𝑁] 
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Tah T2 ve sbíhající větvi 

𝑇2 = 𝐹7 + 𝐹8 +
𝐹𝑆𝑁

2
          (4.35) 

𝑇2 = 35,6 + 41,8 +
23,2

2
 

𝑇2 = 89 [𝑁] 
 

4.5 Kontrola motoru na rozběh  

Kontrola probíhá na základě porovnání záběrového momentu dopravníku MD a 

startovacího momentu MA. Podmínka 𝑀𝐷 < 𝑀𝐴. 

 

𝑀𝐷 = 𝐹𝐶 ∙ 0,5 ∙ 𝐷 ∙
1

η𝑝∙𝑖𝑝
         (4.36) 

𝑀𝐷 = 349,34 ∙ 0,5 ∙ 0,10148 ∙
1

0,8 ∙ 12,5
 

𝑀𝐷 = 1,77 [𝑁 ∙ 𝑚]s 

𝑀𝐴 = 3,81 [𝑁 ∙ 𝑚] 

𝑀𝐷 < 𝑀𝐴 

 

Podmínka na rozběh splněna.  

 

 
Obr.5.6 Momentová charakteristika motoru  
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5 Pevnostní výpočty 

V této kapitole byly pevnostně kontrolovány komponenty dopravníku, které jsou různými 

způsoby namáhány. 

5.1 Pevnostní kontrola řetězu 

V této kontrole bylo vycházeno z literatury [11], kde byly použity vzorce a konstanty. 

 

Kontrola bezpečnosti řetězu proti přetržení  

Řetězu může být vlivem tahu přetržen. Byl kontrolován se součinitelem bezpečnosti 

kd=5 [-] při dynamickém namáhání. Protože jsou v dopravníku řetězy dva, násobíme sílu proti 

přetržení dvakrát.  

 
2∙𝐹𝑝𝑡

𝐹𝐶∙𝑌ř
≥ 𝑘𝑑            (5.1) 

2 ∙ 27400

349,34 ∙ 2
≥ 5 

78,4 > 5 

Podmínka splněna. 

kde    𝐹𝑝𝑡       síla přetržení řetězu                  [N] 

          𝑌          součinitel rázu                         [-] 

 

Kontrola měrného tlaku v řetězu 

Tahová síla v řetězu se přenáší na kontaktní plochu pouzdra a čepu, na které působí 

měrným tlakem. Řetěz byl kontrolován s dovoleným měrným tlakem pdr=30 [MPa] 

 
𝐹𝐶

𝑏𝑟2∙𝑑𝑟1
≤ 𝑝𝑑𝑟           (5.2) 

349,34

13,28 ∙ 5,08
≤ 𝑝𝑑𝑟 

5,5 < 30 [𝑀𝑃𝑎] 

Podmínka splněna. 

kde    dr1       průměr čepu řetězu               [mm] 

         𝑏𝑟2       šířka čepu řetězu                  [mm] 

 

 



Bakalářská práce  Václav Kahánek 

37 

 

5.2 Kontrola hřídele 

Kontrola na krut v nejmenším průřezu. V této kontrole bylo vycházeno z literatury [11]. 

Materiál hřídele 11 600. Pro tuto ocel je dovolené napětí v krutu 𝜏𝑘𝑑𝑜𝑣 = 80[𝑀𝑃𝑎]. 

 

𝜏𝑘𝑑𝑜𝑣 ≥ 𝜏𝑘                       
 

𝜏𝑘 =  
𝑀𝑘2

𝑊𝐾
=

𝑀𝑘2

𝜋∙𝑑𝑟𝑒𝑑
3

16

=
16∙𝑀𝑘2

𝜋∙𝑑𝑟𝑒𝑑
3         (5.3) 

 

𝜏𝑘 =
16 ∙ 38100

3,14 ∙ 14,43
 

𝜏𝑘 = 64,5 [𝑀𝑃𝑎] 

80 > 64,5 [𝑀𝑃𝑎]                    

 

Podmínka splněna 

 

 
Obr.5.1 Znázornění redukovaného průměru hřídele  

5.3 Návrh a kontrola per 

Na hřídeli se nacházejí dvě spojení s pery a to na výstupu převodovky d1=0,018 [m] a 

spojení hřídele s řetězovými koly d2=0,025[m]. Pero musíme kontrolovat na tlak a na střih. 

Materiál pera i hřídele je 11 600. Dovolený tlak pd=120[MPa] a dovolené napětí ve střihu 

τsdov=60 [MPa]. V této kontrole bylo vycházeno z literatur [12], kde byly použity vzorce a 

dovolená napětí a literatury [4], kde byly použity rozměry per.  
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5.3.1 Na výstupu převodovky d1 

 
Výpočet zatěžující síly: 

FP1=
Mk2

d1
2

+
t1
2

             (5.4) 

𝐹𝑃1 =
38,1

0,018
2 +

0,0025
2

 

𝐹𝑃1 = 2731,2 [𝐹] 

 

kde     𝑡1       výška pera v náboji        [mm] 

 

Výpočet délky per z podmínky na otlačení: 

 
𝐹𝑃1

𝑙1´∙𝑡1
≤ 𝑝𝑑            (5.5) 

𝐹𝑃1

𝑝𝑑 ∙ 𝑡1
≤ 𝑙1´ 

𝑙1´ =
2731,2

120 ∙ 2,5
 

𝑙1´ = 12,4 [𝑚𝑚] 

 

 Dle těchto výpočtů volím PERO 6e7x6x25 ČSN 02 2562. 

 

Kontrola pera na střih: 

τs1 ≤ τsdov – podmínka 

τs1 =
𝐹𝑠1

𝑙1∙𝑏1
             (5.6) 

τs1 =
4233,3

14 ∙ 6
 

τs1 = 50,4 [𝑀𝑃𝑎] 

50,4 < 60 [𝑀𝑃𝑎] 
 

Podmínka splněna. 

 

Kde FS1 je střižná síla 

𝐹𝑆1 =
𝑀𝑘2∙2

𝑑1
            (5.7) 

𝐹𝑆1 =
38,1 ∙ 2

0,018
 

𝐹𝑆1 = 4233,3 [𝑁] 



Bakalářská práce  Václav Kahánek 

39 

 

5.3.2 Spojení s řetězovými koly d2 

 

Výpočet zatěžující síly: 

𝐹𝑃2 =
𝑀𝑘2

𝑑2
2

+
𝑡2
2

            (5.8) 

𝐹𝑃2 =
38,1

0,025
2 +

0,0029
2

 

𝐹𝑃2 = 2731,2 [𝐹] 

 

Výpočet délky per z podmínky na otlačení: 

 
𝐹𝑃2

𝑙2´∙𝑡2
≤ 𝑝𝑑            (5.9) 

𝐹𝑃2

𝑝𝑑 ∙ 𝑡1
≤ 𝑙2´ 

𝑙2´ =
2731,2

120 ∙ 2,9
 

𝑙2´ = 7,84 [𝑚𝑚] 

 

 Dle těchto výpočtů volím PERO 8e7x7x20 ČSN 02 2562. 

 

Kontrola pera na střih: 

τs2 ≤ τsdov - podmínka 

τs2 =
𝐹𝑠2

𝑙2∙𝑏2
                    (5.10) 

τs2 =
3048

12 ∙ 8
 

τs2 = 31,2 [𝑀𝑃𝑎] 

31,2 < 60 [𝑀𝑃𝑎] 
 

Podmínka splněna. 

 

Kde FS2 je střižná síla 

𝐹𝑆2 =
𝑀𝑘2∙2

𝑑2
                    (5.11) 

𝐹𝑆2 =
38,1 ∙ 2

0,025
 

𝐹𝑆2 = 3048 [𝑁] 
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5.4 Kontrola ložisek 

Na dopravníku byly zvoleny dvouřadé naklápěcí kuličkové ložiska od firmy SKF typu 

2204 E-2RSTN9 s těsněním obou stranách. Jako mazivo bylo zvoleno plastické MT47, které 

se používá u těchto typů. Mazivo zaplňuje dle katalogu 20-30% prostoru ložiska.  

 

Obr. 5.2 Naklápěcí dvouřadé kuličkové ložisko 2204 E-2RSTN9 [12] 

Ložiska byla zkontrolována na statickou a dynamickou únosnost. V dopravníku se 

nachází 8 kusů ložisek. Jelikož jsou stejně zatěžovány, byly kontrolovány jedním výpočtem. 

V této kontrole bylo vycházeno z literatury [12], kde bylo zvolen typ ložiska, použity vzorce a 

konstanty.  

 

Statická únosnost ložiska C0 2,4 [kN] 

Dynamická únosnost ložiska C 12,7 [kN] 

Výpočtový součinitel hodnot X a Y e 0,3 [-] 

Koeficient radiálního zatížení X 2,3 [-] 

Koeficient axiálního zatížení Y 2,1 [-] 

Maximální naklopení ložiska α 1,5 [°] 

 

Tab. 5.1 Parametry ložiska  
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5.4.1 Kontrola statické únosnosti ložiska 

Jelikož zařízení nebude po většinu času v provozu, tak se bude radiální síla 

nerovnoměrně rozkládat na valivá tělesa ložiska. Proto byla provedena statická kontrola. 

Reakce v ložiscích byly určeny pomocí webové aplikace ForceEffect [13]. Zatěžovaná síla na 

hřídeli je poloviční, jelikož se rozkládá do dvou řetězových kol. 

 

Obr. 5.3 Vyobrazení uložení ložisek v napínací části [17] 

 

Obr. 5.4 Vyobrazení sil ve ForceEffect, 𝐹1 =
𝐹𝐶

2
= 𝐹𝑅 [13] 

 

Z obrázku je vidět, že největší reakce podpory je RB=135,52 [N]. Hodnota statické 

bezpečnosti byla volena, že ložisko je v klidném prostředí, kde So=1 [-]. 
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𝐶𝑜

𝑅𝐵
≥ 𝑆𝑜          (5.12) 

3400

135,52
≥ 1 

25,1 > 1 

Podmínka splněna. 

 

5.4.2 Kontrola dynamické únosnosti ložiska 

Axiální síla může nastat vlivem výrobních nepřesností a pohybem řetězu. Proto bylo 

voleno naklápěcí ložisko, aby tuto sílu pokrylo. Při výpočtech byla axiální síla volena  

FA=10 [N].  

Poměrem axiální a radiální síly bylo zjištěno a porovnáno s hodnotou e, jakým 

vzorcem budeme počítat ekvivalentní dynamické zatížení PL. Z obrázku Obr 5.4 je vidět, že 

radiální síla má hodnotu FR=174,67 [N] 

 

𝐹𝐴

𝐹𝑅
=

10

174,67
= 0,057          (5.13) 

𝐹𝐴

𝐹𝑅
≤ 𝑒 

 

kde    dr2      průměr hřídele v ložisku                                        [m] 

          𝐷       průměr roztečné kružnice řetězového kola            [m] 

 

Výpočet ekvivaletního dynamické zatížení: 

𝑃𝐿 = FR + Y ∙ FA         (5.14) 

𝑃𝐿 = 174,67 + 2,1 ∙ 10 

𝑃𝐿 = 195,7 [𝑁] 

 

Základní trvanlivost ložiska: 

L10h = (
𝐶

𝑃𝐿
)𝑝 ∙

106

60∙𝑛2𝑚𝑎𝑥
        (5.15) 

L10h = (
12700

195,7
)3 ∙

106

60 ∙ 94
 

L10h = 4,8 ∙ 107 [ℎ] 
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6 Konstrukční části dopravníku 

Tato kapitola obsahuje popis dosud nezvolených částí dopravníku, popis montáže 

různých součástí dopravníku a důvod jejich volby. 

 

Obr. 6.1 Schéma poháněcího ústrojí [17] 

 

6.1 Spojka 

Jako spojku mezi Hřídelí 1 a 2 byla zvolena TRASCO ES GESM [21]. Jedná se o 

bezvůlovou spojku, která zajišťuje přenos kroutícího momentu bez jakékoli vůle. Dokáže také 

absorbovat vibrace a nesouosost hřídelí. Skládá se se dvou hliníkových nábojů a pružného 

členu ze speciálního polyeretanu, který zajišťuje charakteristické vlastnosti spojky. 

 

Obr. 6.2 Spojka TRASCO ES GESM [21] 
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Svěrný spoj zajišťují zápustné šrouby M6 na každém náboji, kde se v druhé části 

nachází závit. Šrouby mají daný utahovací moment. Zajistí tím maximální přenášecí kroutící 

moment. Dle katalogu je spojka schopna zajistit s rezervou kroutící moment dopravníku. 

Maximální přenášecí moment 41 [N.m] 

Utahovací moment šroubů M6 11 [N.m] 

Průměr otvorů 19 [mm] 

Tab 4.4 Parametry převodovky [10] 

6.2 Montáž ložisek 

Jelikož jsou ložiska dodávána přímo v ložiskových domcích, jsou ložiska montována 

pouze na hřídele. Kvůli těsnění ložisek, není možno montovat ložiska za tepla, mohlo by se za 

vyšších teplot poškodit těsnění. Nejvhodnější montáž je za studena tlačením vnitřních 

kroužků ložisek pomocí montážního kroužku. Před montáží se musí opěrné plochy natřít 

řídkým olejem. 

 
Obr. 6.3 Ilustrační schéma montáže naklápěcích ložisek [22] 

 

6.3 Napínání dopravníku  

K napínání slouží speciální ložiskové domky od firmy Haberkorn, ve kterých se nachází 

pro upínání šroub s maticí. Matice je zapřena o profil konstrukce a šroub se může společně 

s celým domkem pohybovat nahoru a dolů, dle potřeby.  
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Obr. 6.4 Schéma napínání [17] 

 

Na upevnění domku slouží čtyři zápustné šrouby, které se zašroubují do dvou lišt 

s vnitřními závity. Lišty se nacházejí v konstrukčním profilu konstrukce. Zajištují spolu se 

šrouby spojení mezi domkem a konstrukčním profilem. Dále se na domku nachází vodící 

lišta, která se zasune do mezery v konstrukčním profilu a usnadňuje tak při montáži 

ložiskového domku. Dle polohy se v dopravníku nachází průchozí a neprůchozí domky. 

 

 
Obr. 6.5 Ložiskový domek [23] 
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6.4 Uchycení korečků  

Na obr. 6.6 vyobrazeno spojení korečků k řetězu. Spojovací tyč je spojena s unašeči 

řetězu dvěma nýty. Na spojení jednoho korečku je potřeba čtyři nýty. Spojení korečku se 

spojovací tyčí je pojištěno pružnou podložkou. V korečku se nacházejí dva otvory o rozteči 

140 mm. 

 
Obr. 6.6 Uchycení korečku [18] 
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7 Konstrukce dopravníku 

Kapitola obsahuje popis statických části dopravníku. Zahrnuje konstrukci profilů, 

spojovací součásti a zásobník dopravovaného materiálu. 

7.1 Konstrukce 

Celá konstrukce se skládá ze dvou druhů hliníkových profilů. Profil 80x40mm se 

nachází v základně konstrukce dopravníku a při spojení pohonného a napínacího zařízení. 

Čtvercový profil 40x40mm doplňuje zbytek konstrukce. Profily mají podélné drážky pro 

uchycení spojovacích součástí. Jedná se o systém, který umožňuje vysokou přesnost a 

pevnost, ale taky rychlou přestavitelnost a možnost opakovaného použití částí systému.  

 

Obr. 6.7 Hliníkové profily [24] 

 

Do podélných drážek profilů jsou vloženy spojovací lišty, do nich nainstalovány 

plexiskla. Nachází se na bocích, dně a vrchu dopravníku. Plexiskla jsou průhledné, aby šel 

vidět celý proces toku dopravovaného materiálu. Pro mobilitu dopravníku jsou umístěna na 

spodu čtyři kolečka, z toho jsou dvě s brzdou, které zabraňuji pohybu. 

 

Obr. 6.8 Spojeni profilu s plexisklem [24] 
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7.2 Spojovací části konstrukce 

Spojování profilů je řešeno pomocí dvou druhů spojek. První spojka se skládá s části 

s vnějším závitem a průchozím otvorem, se zápustným šroubem a vodící lištou s vnitřním 

závitem. Tato spojka je použita u většiny spojení s profily. Při montáži se první vloží zápustné 

šrouby do profilu a následně se zavrtá část s vnějším závitem a otvorem, která pevně uložena. 

Do druhého profilu se vloží lišty se závitem, stejně jako u ložiskových domků. Následně se 

utáhnout zápustné šrouby, které procházejí otvorem pevné části a vodící lištou.  

 

Obr. 6.9 Spojka 1 [24] 

 

 Druhá spojka je určena pro větší zatížení. Nachází vně konstrukce dopravníku, kde 

jsou spojeny širší profily o šířce 80mm. Lišta se závitem se zasune do profilu a následně 

utáhneme šroubem, který prochází otvorem hlavní části. Kolečka dopravníku jsou spojeny 

šroubem, který je utáhnut v lištách s vnitřním závitem v konstrukčních profilech.  

 

Obr. 6.10 Spojka 2 [24] 
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7.3 Zásobník 

Skládá se spojovacích součástí a plexiskel. V zásobníku se nachází šest otvorů, kde jsou 

podložky se šrouby, které jsou zašroubovány do lišt s vnitřním závitem. Funguje zde stejný 

princip spojení jako u spojování profilů, kde se lišta se nachází v konstrukčním profilu.  

Schéma zásobníkem a jeho tokem materiálu je vyobrazeno na obr. 6.11. Jedna strana je 

zkrácena o 420 mm z důvodu toku materiálu od vyprazdňování korečků. Na spodu se nachází 

posuvný uzávěr, který lze použít dle potřeby. Pod zásobníkem je deska, která je zapřena 

spodní části o profil konstrukce dopravníku. Má za úkol určovat směr toku materiálu.  

 

Obr. 6.11 Schéma zásobníku [17] 

 

7.4 Elektropříslušenství  

Kromě frekvenčního měniče je součást dopravníku také rozvaděčová skříň, jističe a další 

příslušenství. Kabeláž je vedena konstrukčními profily. Jako bezpečnostní prvek slouží na 

dvou stranách dopravníku nouzové spínače na zastavení dopravníku, kdyby došlo 

k neočekávané situaci. 
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Obr. 6.12 Nouzový spínač [25] 
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8 Závěr 

Výsledkem bakalářské práce je návrh výukového korečkového dopravníku. Dle zadání 

dopravník splňuje podmínku dopravního výkonu 5 [m
3
.h

-1
]. Na začátku práce byla 

vypracována rešerše korečkových dopravníků, jejich rozdělení a popis jednotlivých součástí. 

Dále také popisuje tok dopravovaného materiálu v těchto dopravnících.  

Navržený motor NORD má výkon 0,25 [kW] se šnekovou převodovkou. Motor je 

doplněn frekvenčním měničem, který umožňuje změnu rychlosti dle potřeby. Na motor, který 

se nachází v horní části dopravníku, navazuje šneková převodovka s dutou hřídelí, dále 

následuje hnací hřídel, na které jsou ložiskové domky s ložisky a prvním řetězové kolo. Druhá 

hnací hřídel s řetězovým kolem je spojena pružnou spojkou pomocí svěrného spoje. Napínání 

ve spodní části dopravníku je řešeno pomocí napínacích ložiskových domků. Všechny 

namáhané součásti byly pevnostně kontrolovány. 

Na dopravníku se nacházejí dva řetězy s unašeči, na kterých jsou přichyceny korečky 

pomocí nýtů a šroubového spojení. Konstrukce dopravníku je tvořena hliníkovými profily 

s příslušnými spojovacími součástmi. Mezi nimi se nachází průhledná plexiskla, aby bylo 

možné vidět celý proces toku materiálu v dopravníku. Zásobník na dopravovaný materiál je 

také s plexiskla. Má výsuvný uzávěr, kterým ho můžeme uzavřít. Mobilitu zajištuje čtyři 

kolečka, z toho jsou dvě s brzdou. Při návrhu byl kladen důraz na mobilitu a bezpečnost, které 

jsou hlavními rysy dopravníku, a tím splňoval zadání.  
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